
 

Ob prenovi je Hotel Golf spremenil tudi ime v RIKLI BALANCE HOTEL****Superior. Poimenovan je po Arnoldu Rikliju, švicarskemu 
naravnemu zdravilcu, ki je v 19. stoletju odkril Bled in tukajšnjo blagodejno klimo. Verjel je v naravno moč vode, zraka in sonca in s 
programi naravnega zdravilstva na Bled pritegnil številne goste iz vse Evrope. Sloves Bleda in njegove podobe je ponesel v svet in s 
tem poskrbel, da se je ta kotiček Slovenije za vselej zapisal na zemljevid najbolj zanimivih turističnih destinacij Evrope in sveta.  

 

     

 

Spoštovani partnerji in prijatelji 
Mednarodnega  srečanja slovenskega papirništva 
 
 
 
Zadeva: VABILO PARTNERJEM PRI PODPORI PROJEKTA 
 
Tradicionalno Mednarodno srečanje slovenskega papirništva že leta poteka na znani lokaciji v Hotelu 
Golf na Bledu, ki je v minulem letu doživel prenovo in ob tem dobil tudi novo ime: Hotel Rikli Balance. 
Verjamemo, da bo nova podoba hotela, ki ga navdihujejo narava in trajnostna naravnanost, tradicija, 
kultura ter zgodovina lokalnega okolja, naš dogodek še obogatila. 
 
Mednarodno srečanje slovenskega papirništva bo potekalo 14. in 15. novembra 2018 pod naslovom 
»Papir v digitalnem svetu«. V času digitalne transformacije so spremembe postale vsakdan, zato se 
bomo seznanili z nekaterimi novostmi v panogi, novimi razmerami na trgih surovin, novimi 
prodajnimi potmi ter spremembami v širšem okolju, ki smo jim priča.  
 
Tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto obišče okoli 250 ljudi, ki so na nek način povezani s papirno in 

papirno predelovalno industrijo, velja za pomembno vsakoletno mesto srečevanja v tem delu Evrope. 

Tako je vaše sodelovanje na dogodku odlična priložnost za vašo predstavitev ter srečanje s 

poslovnimi partnerji. 

V nadaljevanju vam predstavljamo možnosti sodelovanja na dogodku, ki so letos po prenovi hotela 

nekoliko spremenjene. 

Veselimo se sodelovanja z vami in si želimo srečanja v Hotelu Rikli Balance v čim večjem številu. 

 

 

Petra Prebil Bašin Marko Jagodič 
direktorica predsednik 
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije Društvo inženirjev in tehnikov papirništva 
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