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Za začetek … 

 

Koliko vas meni, da je 
karierna prihodnost 

mladih v Sloveniji 
problem? 

 



Za začetek … 

 

Koliko vas je  

norih na torbice? 
 



Kaj je Tashka? 

Torbica z zgodbo in dobrim namenom 
• Tashka je torbica z zgodbo, ki hkrati izpostavlja prodornost 

slovenskih ustvarjalk in slovensko zgodovino ter spodbuja k 
nadaljnjemu širjenju kulturno-družbenih obzorij.  

 



Kaj je Tashka? 

Promocija slovenske ustvarjalnosti –  
Promocija bralne kulture – Obujanje 
tradicije – Spodbujanje plemenitosti  



Kaj dela Tashka … 

Z elementi, kot so ilustracija sodobne dame,  

ki jo je upodobila Marta Bartolj, z naravo 
navdahnjenimi umetniški simboli  

Andreje Krašna in edinstveni pečati  

iz fimo mase Eve Pestotnik,  

poudarja mladostno ustvarjalnost  

in … 



Kaj dela Tashka… 

… z všito pleteno slamnato kito Vere Antonin iz 
Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski, ki 
spominja na pretekle čase, ko so slovenske 
ženske pletle kite za slamnike in cekarje, danes 
pa nosi certifikat  

OZS za domači  

rokodelski izdelek,  

obuja pomen  

tradicije. 



Kaj je Tashka? 

Torbica z zgodbo in dobrim namenom 

• Tashka je tudi izdelek z  

   razvojnim poslanstvom,  

   saj je 10 EUR od prodane  

  torbice namenjenih v sklad  

  podjetja Eko knjiga ...  



Tashkin Modri svet 

Modri svet za mlade  

• … s sredstvi iz tega sklada bo Eko knjiga pod 
okriljem programa Modri svet za mlade, ki ga 
je ustanovila skupaj z medijsko-založniško hišo 
Energetika.NET, nagrajevala dela izkušenj 
željnih mladih, ki jih bo Energetika.NET 
opremila s praktičnimi znanji, poslovnimi 
izkušnjami in s priporočili  

    za nadaljnjo kariero.  

 



Modri svet za mlade 

• V letu 2014 bodo v program Modri svet za mlade, 
ki bo sofinanciran s Tashkino pomočjo, vključeni 
najmanj trije perspektivni mladi, ki bodo lahko 
pridobili izkušnje v marketingu, na področju 
trženja in na področju svetovanja.  

• V sodelovanju z zavodom Nefiks  

    bo Energetika.NET izbrala tudi najmanj  

    enega kandidata za usposabljanje na  

    področju novinarstva.  

 



Modri svet za mlade 

Zakaj? Ker nas Podjetni petek ni pustil ravnodušnih!  

 

 



Taške, taškice … 

Zadržana 
zapeljivka 

 

Majhna, a 
priročna. Z njo 

boste tudi same 
zadržano zapeljive. 

Njeni najbolj 
opazni delčki so iz 
odpadnega blaga, 

ki jo delajo 
edinstveno. 

Zadržana 
zapeljivka.   

 



Taške, taškice … 

Dama 
 

Srednje velika, a 
diskretna. Kot 

starinsko pismo 
odstira 

nostalgičnost in 
skrivnostno 
pogleduje v 
obetavno 

prihodnost.  

Dama.   

 



Taške, taškice … 

Leteča 
 

Dovolj velika za 
vse pripomočke, ki 
nas pospremijo v 
delovni  vsakdan, 

in dovolj lahkotna, 
da smo z njo tudi 
same lahkotne. 

Oprostite, leteče! 
 

*Leteča taška vam 
bo prinesla tudi 

knjižno 
presenečenje! 

 



Taške, taškice … 

Produktivna 
 

Vselej atraktivna in 
ravno pravšnja za 
nepogrešljivega 

prenosnega prijatelja. 
Odlična spremljevalka 

v delovni vnemi in 
zvesta sopotnica v še 
viharnejšem tempu.  

Enostavno 
produktivna.  

 
*Produktivna taška 

vam bo prinesla tudi 
knjižno presenečenje! 

 



Skrbimo za odgovorno in  
obetavno prihodnost … 

 

 … s Tashko! 
 

www.tashka.si  

http://www.tashka.si/
http://www.tashka.si/


Skrbimo za odgovorno in  
obetavno prihodnost … 

 

 Se vidimo na božičnem ART marketu!  
19. – 21. december 

Atrij glavne Pošte na Čopovi ulici 

V Ljubljani 


