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Excellent SME

Uspešni MSP se predstavijo
Predstavljamo vam podjetja, člane Gospodarske zbornice Slovenije,  

ki so imetniki certifikata Excellent SME.  
Mojca Osojnik, GZS

»Začeli smo iz nič, danes smo med vodilnimi«

KARSIA Dutovlje je specializirano podjetje za trženje  
oziroma distribucijo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) 
in specialnih gnojil. Slovenskim uporabnikom nudi 
FFS sredstva za varstvo vseh pomembnih kmetijskih 
kultur, pripravke za integrirano varstvo in pridelavo 
kot tudi za ekološko pridelavo hrane. »Začeli smo tako 
rekoč iz nič, danes smo v Sloveniji eno izmed vodilnih 
podjetij v branži fitofarmacije,« pravijo v podjetju. 

»Imamo 20-odstotni tržni delež, kar je za majhen 
kolektiv s trenutno 13 zaposlenimi, soliden rezultat.« 
Njihovi dobavitelji so multinacionalna podjetja z vseh 
koncev sveta (ZDA, Izrael, Japonska, Italija, Francija, 
Belgija, Velika Britanija, Indija, Španija …). »Naši kupci 
v Sloveniji so pomembna trgovska podjetja, ki se 
ukvarjajo z grosistično prodajo, kot so Poslovni sistem 
Mercator, Zadružna oskrba in Hmezad Exim. Približno 
10 odstotkov našega prometa predstavlja izvoz.«

Pri dobaviteljih in kupcih veljajo za zanesljivega in 
zaupanja vrednega poslovnega partnerja, kar je odraz 
korektnega in strokovnega dela, dobrih poslovnih 
odnosov in spoštovanja dogovorov. »Pred pričetkom 
prodaje uredimo vse potrebno, da se FFS lahko na 
tržišču sploh pojavi, in sicer pridobitev ustreznega 
dovoljenja oz. registracije na pristojnih ministrstvih, 
marketing in prodaja.«

Rezultat 25-letnega premišljenega poslovanja, 
kjer so se zanašali predvsem na svoje znanje, vire 
in zmožnosti, je danes finančno stabilno podjetje. 
»Naše podjetje se že vrsto let zapored uvršča v najvišji 
razred bonitetne odličnosti, prav tako smo že vrsto 
let dobitniki certifikata Excellent SME pri Gospodarski 
zbornici Slovenije,« poudarjajo. 

www.karsia.si

Kvalitetno, hitro in ugodno

Podjetje Silveco, imetnik certifikata Excellent SME, 
od leta 1989 deluje na področju tiska in grafičnega 
oblikovanja. »Za naše podjetje je že več kot dvajset 
let ključno to, da svojo grafično dejavnost nenehno 
dopolnjujemo in prilagajamo potrebam na trgu. 
Nenehno sledimo trendom v grafični industriji in 
poskušamo zagotoviti najvišjo raven kakovosti 
izdelkov,« poudarjajo. Svojim strankam z inovativ-
nimi tehnologijami ponujajo raznovrstne rešitve od 
samega načrtovanja do končne izvedbe izdelka ali 
storitve. »Glavni cilji podjetja so zagotavljanje kvali-
tete izdelkov in storitev, hitra odzivnost, nizke cene in 
dostopnost našim kupcem.«

V njihovi ponudbi najdete od katalogov, brošur, 
knjig, letakov, vizitk, poslovnih obrazcev, kuvert, 
nalepk iz različnih materialov do tiska na ceradno 
platno, polepitve vozil in kaširanja različnih mate-
rialov (kappa, forex, dibond, valoviti karton itn.). 
Izdelujejo tudi CD in DVD plošče z replikacijo ter vse 
pripadajoče embalaže. 

Odlikujejo jih kvaliteta, hitrost, nizka cena in 
prijaznost do okolja. Pri svojem delu namreč upora-
bljajo čistejše tehnike tiska, inovativne digitalne in 
offset tiskarske stroje velikih in majhnih formatov. 
Glede na različne tehnike tiska zagotavljajo tiskovine 
po nizkih cenah. Pri vsem skupaj jih odlikuje hitrost, 
saj lahko brez težav naročila opravijo v najkrajšem 
možnem času. 

Podjetje je na trgu prisotno s štirimi blagov-
nimi znamkami, in sicer Tiskarna Silveco, Grafični 
Studio Orca, Replikacija CD & DVD ter Spletni Studio 
Omninet. gg

www.silveco.com 
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