V A B I L O NA DAN ODPRTIH VRAT
OTVORITEV NOVE POSLOVNE STAVBE ŠTERN GROUP V LJUBLJANI
V četrtek, 23. novembra 2017, vas med 10. in 14. uro vabimo na ogled nove
poslovne stavbe Štern group na Tržaški cesti 82 v Ljubljani, kjer bo imel sedež
tudi Viega inovativni center Ljubljana.
Podjetje Štern d.o.o. iz Gorič pri Golniku je podjetje, katerega začetki segajo v pozna 60. leta in je na slovenskem
tržišču že 50 let poznano po svoji tradiciji, kvaliteti, znanju in predvsem bakrenih inštalacijah. Prodajni program poleg
bakrenih inštalacij danes obsega še površinsko ogrevanje in hlajenje, solarno tehniko, izolacijski material, sisteme za
hladno stiskanje, kopalniško in sanitarno tehniko, vodovodne inštalacije, opremo za kotlovnice, odtočno tehniko,
orodja, radiatorske ventile, konvektorje in lotni material.
Pred štirimi leti je podjetje Štern d.o.o. ustanovilo Štern Akademijo v poslovni coni Šenčur pri Kranju. S tem se je
nadgradilo sodelovanje z nemškim podjetjem Viega GmbH & Co. KG, s sedežem v Attendornu, ki ima 110-letno
tradicijo, po vsem svetu pa preko 4.000 zaposlenih. Podjetje Viega slovi po inovacijah kot je npr. razvoj sistema
spajanja s hladnim stiskanjem. Hkrati se spopada z izzivi za higiensko neoporečnost pitne vode. Sistemi Viega se
obnesejo pri vseh objektih in vsaki uporabi – v stanovanjskih stavbah, hotelih, bolnišnicah, športnih objektih ali
oproizvodnih obratih. Bogat program je nadgrajen z opremo kopalnic.
Štern Akademija se je usmerila k usposabljanju projektantov, trgovcev, izvajalcev, končnih uporabnikov, šol in drugih
institucij. V času delovanja se je organiziralo vrsto strokovnih izobraževanj ter v okviru praktičnega dela prikazovalo
izvedbo posameznih komponent vgradnje ali obnove sistemov, ki temelji na tehničnem napredku. Štern Akademija
se skladno z razvojem usmerja k industriji 4.0; k digitalizaciji procesov in s tem energetsko učinkovitih inštalacij.
Digitalizacija in industrija 4.0 nista več samo opcija, temveč nuja za povečanje konkurenčnosti. Uporaba umetne
inteligence je dodana vrednost, ki jo nove platforme interneta stvari že omogočajo. Edinstvene izkušnje sodelavcev
ustvarjajo sodelovanje s stranko na visoki ravni.
Nova poslovna stavba na Tržaški cesti 82 v Ljubljani je torej še en mejnik na uspešni poti podjetja Štern d.o.o. ob 50letnici delovanja. Je dokaz, da delamo dobro. Je pa tudi zaveza za vse, da bomo tudi v prihodnje strmeli k odličnosti.
Korak k temu je vzpostavitev Viega inovativnega centra Ljubljana, ki je na evropskem trgu edinstven tovrsten center.
Vodilo centra je obiskovalcem centra zagotoviti vse informacije na enem mestu, za kar bo skrbelo strokovno osebje.
V kolikor smo v vas zbudili kanček zanimanja, vas vabimo, da nas na dan odprtih vrat obiščete. Predhodna najava ni
potrebna.
Parkiranje osebnih vozil na površinah nove poslovne stavbe v času dogodka ne bo mogoče. Predlagamo vam, da
koristite parkirišče P+R Dolgi most, ki se nahaja na zahodnem obrobju mesta Ljubljane. Na parkirišču parkirate in se
do nas pripeljete z organiziranim prevozom, ki bo ustrezno označen.
Za vse dodatne informacije se prosimo obrnite na Špelo Bizjak; spela.bizjak@stern-group.si telefon: 031 899 805.

Veselimo se srečanja z Vami!

Štern d.o.o.

