
 
Sporočilo za medije 

 
Prihaja že drugi Mini vrtiljak! 
 
Ljubljana, 5. april – Po uspešnem lanskoletnem dogodku, se je skupina 

podjetnikov, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi storitvami in izdelki za 

otroke, odločila ponovno zavrteti Mini vrtiljak, dogodek za družine, kjer 

bodo svoje storitve in izdelke predstavili širši javnosti! “Mini vrtiljak” se 

bo zavrtel v soboto, 28. maja, na  velikem vrtu Mini vrtca, na Kadilnikovi 

ulici 7 v Ljubljani. Obljubljajo pester program z ustvarjalnimi 

delavnicami, športnimi aktivnostmi, družinskim fotografiranjem, 

stojnicami, prigrizki in pijačo ter srečelovom s super nagradami. Vstop 

je prost! 

 

Pobudnice dogodka so mlade mamice, ki kljub pestremu življenju z majhnimi otroki, 

ob službi in nekatere celo v pričakovanju novega naraščaja, uveljavljajo svojo 

podjetniško žilico ter v prostih trenutkih in nočnih urah ustvarjajo, tuhtajo in so z vsem 

srcem pri svojih izdelkih oz. projektih v katere verjamejo. Že pred časom so se 

povezale na družabnem omrežju facebook, druga z drugo delile svoje izkušnje ter si 

medsebojno pomagale pri promociji in trženju svojih storitev in izdelkov. V skupino so 

nato sprejele še nekaj moške družbe in skupaj se podajajo novim ciljem naproti.  

Ideja za Mini vrtiljak se je porodila ravno z namenom, da svoje storitve in izdelke 

predstavijo tudi širši javnosti. “Za prisotnost na otroških sejmih in podobnih 

prireditvah je potrebno odšteti več sto ali celo tisoč evrov, kar pa si večinoma ne 

moremo privoščiti. Vseeno pa si želimo predstaviti javnosti naše izdelke in storitve ter 

dokazati, da se tudi v majhnih podjetjih najde veliko dobrih izdelkov in ponudbe”, 

razlaga Anja Oman, glavna organizatorka projekta.  

 

Mladi podjetniki se zavedajo, da včasih zmanjka idej za kvalitetno preživet družinski 

dan, trg z otroškimi izdelki pa je tako nasičen, da težko izbereš nekaj kvalitetnega, 

zato so Mini vrtiljak zasnovali kot dogodek na prostem, ki bo zanimiv za celo družino. 

Dogajalo se bo v soboto, 28. maja od 10. do 17. ure, v primeru slabega vremena pa 

se dogodek prestavi za en teden, na nedeljo 4. junija. 

 

Na Mini vrtiljaku se bodo predstavili Maminamaza.si, Mini vrtec, Kracarije, Mali 

junaki, Katkin kotiček, Samo Svete sestavljanke, Boobee Foodee, Plesni pilates, 

BubbleBum, Avtosedezi.si, StoryLink, Puppo, Ama Ama trgovina in Mami z objektivi. 

 

Več informacij na http://maminamaza.si/events/event/mini-vrtiljak-2016/ ali e-naslovu 

info@maminamaza.si. 
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