Piše: Rok Vizovišek

REPORTAŽA

Če bi uspeh merili bo odmevnosti otvoritvene slovesnosti, potem bo center Rovando zagotovo eden najuspešnejših prodajnih
centrov počitniških vozil v Sloveniji in v regiji.
Toliko čustev in topline, kolikor ju premorejo Korošci s Primožem in Boštjanom, boste
srečali malo kje. Ko k temu dodamo še dve
uspešni blagovni znamki avtodomov, veliko
servisno delavnico in trgovino ter PZA na
dvorišču centra, potem lahko rečemo, da
Robeta standarde tovrstnih centrov pri nas
piše na novo.

Otvoritev centra
Rovando
v Slovenj Gradcu
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Predelani kombiji pod blagovno znamko Robeta nastajajo od leta 2011.
Primož Kotnik in Boštjan Paradiž, najbolj zaslužna za cvetoči turizem v Slovenj Gradcu in okolici, sta prijatelja že od mladih nog.

Z

GODBA O DVEH PRIJATELJIH
Primož Kotnik in Boštjan Paradiž sta prijatelja od mladih nog. Simpatična fanta, oba v zgodnjih štiridesetih,
že 22 let skupaj pišeta uspešno poslovno pot na področju turizma, z njuno pomočjo pa je Slovenj Gradec, nekoč zaspano
mestece, postalo pravi turistični biser.
Kot feniks iz pepela je nekoč zaprti Kompasov hotel odprl vrata pod
taktirko podjetja Vabo in prerasel v danes nadvse priljubljeni hotel
v središču kraja. Smučišče Kope, kamor smo v okviru osnovnošolskih izletov hodili smučat, sta najprej oplemenitila z odlično gostinsko in turistično ponudbo v Grmovškovem in Lukovem domu,
nadgradila pa s pravim žurerskim »placom«, Holcer Pubom, kjer
se zimski konci tedna prelevijo v zabavo do jutranjih ur.
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Pred nekaj leti sta v upravljanje vzela še smučišče na Kopah in ga
spremenila v eno najbolj priljubljenih družinskih smučišč pri nas.
Pika na i je pred nekaj leti odprto postajališče za avtodome, ki so
ga letos razširili še za eno etažo. Primož in Boštjan pa nista samo
poskrbela, da je zaspani košček naše domovine ponovno zaživel,
temveč s svojim delom postavljata nove standarde tudi za vse druge
akterje na tem področju.
ROBETA CARAVAN
Podjetje Robeta Caravan je ustanovil Primož Kotnik leta 2011 iz
strasti do karavaninga, aktivnega preživljanja prostega časa in z vizijo trgu ponuditi nekaj svežega. Nekaj let kasneje se podjetje lahko
pohvali z visokotehnološko tovarno v Otiškem vrhu in močno, predano ekipo inženirjev, oblikovalcev in izkušenih rokodelcev, ki lahko na leto izdelajo 200 enot. Visoki standardi v tehnologiji, kvaliteti,
proizvodnji ter prilagodljivost so seštevek kvalitet, ki se odraža na
visokem povpraševanju in zdravi rasti podjetja. Uporaba najboljših
komponent na trgu in izbira zanesljivih partnerjev, dobaviteljev in
prodajalcev dovoljujejo konkurenčnost na trg, ob enem pa podjetju
ponujajo dovolj svobode, da se resnično lahko posveti željam in potrebam svojih strank. Vsak Robeta avtodom je narejen posebej za
naročnika, na voljo pa so tri serije predelanih kombijev.
V ponudbi so predelani kombiji na osnovi Citroëna Jumper: serija
Dyonisos nosi ime veseljaškega antičnega boga, vozila so dolga 540
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centimetrov in ponujajo dve ležišči. Daljši so vani serije Helios, z
imenom antičnega boga sonca, ki so dolgi 600 centimetrov, ponujajo pa največ štiri ležišča. Najdaljši so kombiji serije Apollo, ki so
dolgi 636 centimetrov, ponujajo pa največ širi ležišča.
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Podjetje Robeta se redno udeležuje sejmov počitniških vozil doma
in v Evropi. Tako smo jih lahko videli na domačih sejmih Internautica v Portorožu in MOS v Celju, ter na sejmih po Evropi: Caravan Salon v Düsseldorfu, CMT v Stuttgartu, Salone del Camper v
Parmi, pa na sejmu v Leipzigu. Korošci s svojim odnosom do posla
dokazujejo znano tezo – od posla lahko pričakuješ točno toliko, kolikor vanj vložiš …
CARTHAGO SLOVENIJA
Kakor se je simpatično na otvoritvi centra Rovando pošalil Jürgen
Fleuter, direktor prodaje pri Carthagu, so se na Caravan Salonu
2017 usedli z dvema entuziastoma, ki sta na veliko govorila o možnostih prodaje vozil Carthago v Sloveniji. Slabih 100 dni kasneje,
sta ga končno pregovorila v resnejše razmišljanje o sodelovanju, ki
je letos pozno spomladi obrodilo sadove s podpisom pogodbe.

Podjetje Robeta je zastopstvo blagovne znamke Carthago prevzelo letos spomladi, od tedaj so naročili 13 vozil.

Od takrat je podjetje Robeta naročilo in tudi prodalo več kot 10
Carthagovih vozil, v začetku meseca decembra pa se je vselilo v nov
razstavno- prodajno-servisni center v središču Slovenj Gradca. Kot
je še povedal gospod Fleuter, nekaj mesecev nazaj ni verjel, da bo
novi center resnično realiziran. Pa se je spet uštel …
PZA ROVANDO
V sklopu novo odprtega centra Rovando je urejeno tudi polno
opremljeno postajališče za avtodome s petimi parkirnimi mesti za
avtodome, električnimi priključki in s sanitarno postajo za oskrbo
avtodoma in odlivanje tekočin. Leži ob robu parkirišča ob rečici Mislinji, nočitev na njem pa je preverjeno mirna.
Ob otvoritvi nam pri podjetju Robeta še niso zaupali cene nočitve.
Novi PZA, ki v Slovenj Gradcu postavlja višje standarde tovrstne
ponudbe, bo namenjen tudi obiskovalcem trgovine, servisa in vsem
prijateljem vozil Robeta in Carthago.

Novi PZA Rovando ponuja pet parkirnih mest z vso oskrbo, do središča mesta pa je slabih pet minut hoje.
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Novi center Rovando je skupaj s prenovo stal dobrih 1,8 milijona evrov (brez DDV), postal pa je osrednji trgovski objekt za dom in
prosti čas v mestu.

Zbrani poslovni partnerji smo se že v petek zvečer udeležili svečane otvoritve.
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ROVANDO CENTER
Novi center kampinga in karavaninga v Slovenj Gradcu, ki že z imenom ne skriva, da računa tudi na velik obisk z one strani meje (avstrijski zvezni deželi Koroška in Štajerska sta prometno bližje kot
nekaj deset kilometrov oddaljeno Celje), je zasnovan kot prodajno
servisni center za prodajo in servisiranje počitniških vozil, dodali so
mu avtopralnico ter prodajne površine v zgornjem nadstropju, kjer
so na prodaj bela tehnika, oprema za dom, telefonija, televizorji in
radijski aparati, oprema za prosti čas s kolesi, električnimi kolesi
in skuterji ter štirikolesniki. Velik del gornjega nadstropja je namenjen prodaji opreme za kampiranje, tako da boste na policah našli
vse, od najmanjših rezervnih delov, do kamping stolov, miz in celo
revije Avto-Dom …
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SVEČANA OTVORITEV
Pri Robeti in Vabu so dan otvoritve skrbno izbrali. 1. december je
preprost za zapomniti, hkrati pa so naročili še odlično vreme. Poslovni partnerji podjetja smo bili na gala otvoritev povabljeni že dan
prej, na dogodku pa smo lahko slišali ogovore Primoža Kotnika,
Boštjana Paradiža, župana Slovenj Gradca ter Jürgena Fleuterja,
predstavnika podjetja Carthago. Otvoritvena slovesnost pa se je v
družbi priljubljene slovenske pevke Nuše Derenda in plesu v restavraciji hotela Slovenj Gradec zavlekla pozno v noč. Skorajda jutro …
V soboto, 1. 12., so center slovesno otvorili še s prijatelji, strankami,
someščani in naključnimi obiskovalci, ki se nas je zbralo nekaj sto.
Parkirišče na dvorišču, ki sicer lahko sprejme slabih sto vozil, je bilo
zapolnjeno do zadnjega kotička, obiskovalci pa so vozila puščali
tudi na dovozni cesti.
Ob zvokih zasedbe Mambo Kings smo se sprehodili po novih prostorih. Kot rečeno je v pritličju večji prodajni salon, kjer je prostora
za do štiri razstavljena vozila. Na otvoritvi smo lahko občudovali
Carthaga C-Tourer I 142 in E-Line I na treh oseh.
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Center so slovesno odprli vodilni predstavniki slovenske gospodarske zbornice, podjetja Robeta in podjetja Carthago.

Nasmejani poslovni partnerji iz Nemčije in Italije.

Eden od vidnejših gostov je bil direktor prodaje pri Carthagu,
gospod Jürgen Fleuter.

V petek zvečer je goste zabavala Nuša Derenda, v soboto pa so obiskovalce greli ritmi Mambo Kings.

Tudi takole so se obiskovalci podružili v soboto. Bilo nas je nekaj
sto.
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