
 

Pred kratkim so v Mariboru – v trgovskem centru Tezno, na Poljski ulici 2, odprli 

novo, lepo urejeno trgovino MALOPRODAJA FRUCTAL, v kateri Fructal nudi 

celoten asortiman njihovih izdelkov po ugodnih cenah. Seveda je želja Fructala, da 
privabi v novo trgovino kupce. Njihova ponudba na društva v Mariboru je bila, 
dovoljenje distribucije letakov/obvestil v prostorih, kjer izvajajo društveno dejavnost. S 
temi kuponi naj bi naši člani ali obiskovalci opravili nakup s popustom v novi 

Fructalovi trgovini. 

Eden glavnih motivov pri načrtovanju dejavnosti enote Maribor je, da ob vsaki 
priložnosti iščemo dodano vrednost za druženje ter jo izkoristimo, če se le da, kot 
doživljajski dogodek za člane. Glede na to sem se vodja enote mag. Vinko Kurent 
dogovoril z vodjo pospeševalne službe Fructal, da se po vadbi namiznega tenisa člani 
enote dobimo v novi trgovini Fructala  na priložnostnem dogodku. Ogledali smo si 
trgovino, ki ima prijazno in ustrežljivo osebje, je čista, prostorna, polna dnevne 
svetlobe, dobro urejena in zelo transparentno ponuja kupcu celotno paleto Fructalovih 
proizvodov. Trgovina je ob Ptujski cesti z posebnim dovozom do velikega in 
brezplačnega asfaltiranega parkirišča z trgovino. Sledila je pokušina Fructalovih 
izdelkov, ki so iz naravnih surovin in slovenskih proizvajalcev. Po kratkem in ugodnem 
druženju nam je Fructal predal nekaj sto kuponov za razdelitev članom in gostom ob 
aktivnostih enote. Nekateri člani bodo prevzete kupone distribuirali še v njihovih 
socialnih krogih. V zameno za distribucijo kuponov pa nam je Fructal predal za 
uporabo članov ob vadbah in sestankih ter druženjih 24 plastenk jabolčnega in 24 
plastenk pomarančnega nektarja. O tem dogodku poročamo javnosti in članom 
Trepetlike preko društvenih spletnih strani in Facebooka  novico pa smo poslali za 
objavo v glasilu Trepetlika. Še posebej pa bi  se člani enote Maribor radi zahvalili 
pospeševalni službi Fructala, da so nas »upoštevali« in angažirali najprej kot ciljno 
skupino in nato še celo kot aktiviste  pospeševanja. Fructalu gre čestitati tudi iz 
družbeno odgovornega poslovnega ravnanja saj so ob angažiranju članov enote 
Maribor pri pospeševanju (gre za bolnike s Parkinsonovo boleznijo) prepoznali naše 
potenciale in kar nas je še posebej razveselilo tudi naše potrebe (dogodek, druženje, 
sokovi za delo enote). Upamo, da bodo rezultati tega sodelovanja primerni 
pričakovanjem. Za nami je res dobra izkušnja in še kakšno takšno si bomo skušali 
ustvariti saj smo očitno sposobni še za kaj več kot le za zdravljenje. 
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