ANKETA
Kakšen guverner bo
Boštjan Jazbec v primerjavi
z Markom Kranjcem?

Slabši
13

NOVO VPRAŠANJE:

Boljši
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S čim najraje plačujete?

v odstotkih
Vir: Finance.si; N = 423

"" Vabimo vas, da na novo spletno vprašanje odgovorite na naslovu (www.finance.si/
glasovanje2805). Glasovanje poteka od včeraj od 22.30 do nedelje do 12. ure.

Petek, 19. julija 2013, št. 138 www.finance.si

F-stil

Število samskih raste – je to priložnost
za gostince in turistične družbe?

Shutterstock

Samski stan še
neizkoriščena
poslovna
priložnost
Ǫ

ŠPELA MIKUŠ
spela.mikus@finance.si

Kar so bili včasih družine in pari, so
danes tudi samski. Dobra priložnost
za biznis, namreč. Od potovanj, namenjenih le njim, prek različnih dogodkov pa do restavracij, kjer je za
mizo prostor le za enega.
»Samskih je po svetu in tudi v Sloveniji vse več, zato se da posel delati tudi z njimi,« pravi Aleš Vahčič, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti. Prav zaradi vse
večjega števila samskih v vseh starostnih
skupinah se mu zdijo poslovne priložnosti, usmerjene na samske, dobra priložnost
za posel. »V svetu to ni nič novega,« pravi
in priznava, da bi se v Sloveniji še dalo razviti to področje.
Samski stan kot dober povod za posel
Kar zadeva posel, usmerjen na samski del
populacije, je to področje v Sloveniji še precej nerazvito. Podjetij, ki bi se ukvarjala izključno s tem delom populacije, skoraj ni.
Med izjemami je Nina Slapnik, ki je pred
dvema letoma odprla podjetje Lajkas, v
okviru katerega delujejo Dogodki za sam-
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tisoč nikoli poročenih, starih nad 15
let, je bilo po podatkih statističnega
urada lani v Sloveniji. Poročenih je
dobrih 127 tisoč več.
ske. »Pred tremi leti sem še študirala podjetništvo, bila sem tudi samska in vedela
sem, da si želim delati na svojem,« nastanek ideje in začetek posla opisuje Slapnikova. Danes pa že razmišlja o tem, kako bi
svojo idejo širila tudi čez mejo na Hrvaško
in naprej. »A za zdaj v podjetju ostajam sama.« Podjetje Lajkas je lani ustvarilo okoli
22 tisoč evrov prihodkov.
Ne gre za ženitno poslovalnico
Ko se pomisli na posel s samskimi, marsikdo pomisli na oglase za samske ali hitre
zmenkarije. Iskanje partnerjev je sicer tudi del podjetja Slapnikove, a kot pravi, ne
edini. »Nismo samo ženitna posredovalnica.« Sicer pa imajo seveda tudi take dogodke. Od hitrih zmenkov do mize za šest. Z njo
je povzela idejo o organiziranju skupnih ve-

KDO SI UPA
Minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel se je seznanil s podedovanimi, katastrofalnimi razmerami, v
katerih se nahaja Dars.
(Vir: sporočilo za javnost ministrstva za infrastrukturo
in prostor)
""Minister Samo Omerzel danes ugotavlja slabo stanje v
Darsovih bilancah, medtem ko lani države očitno ni motilo,
da ji je Dars izplačal deset milijonov evrov dividend.

čerij za šest ljudi (tri ženske, trije moški), ki
uživajo v kulinaričnem razvajanju in pokušanju vrhunskih vin.
Potovanja le za samske
Glavna ideja njenega podjetja je bila torej
mreženje in druženje različnih samskih
ljudi. Danes pa Slapnikova poleg dogodkov
ponuja tudi potovanja. Večina večjih agencij se namreč še vedno pri trženju potovanj
usmerja predvsem na preverjene skupine,
torej družine ali pare. »Samski pa na potovanjih velikokrat izstopajo,« pravi. A ob
tem spet trdi, da ne gre za iskanje partnerja, in hkrati dodaja, da gre za bolj potovanja, usmerjena k aktivnostim.

""Sami na
potovanju – to
ne bi smelo
biti težava. Je
pa to lahko
tudi dobra
priložnost za
posel.

Večerja le za enega
V tujini najdemo že ločevanje med restavracijami, ki niso prijetne za tiste, ki radi jedo
sami, in tistimi, ki so prijazne do samskih.
Na Nizozemskem pa so samske in tiste, ki
pač raje jejo sami, izkoristili malo drugače
in jim namenili celotno restavracijo. Restavracija Eenmaal (kar bi lahko prevedli kot
enkrat ali en obrok) v Amsterdamu, ki je
bila odprta le za omejen čas, je sprejemala
le tiste goste, ki so bili pripravljeni jesti sami. »Večinoma bi šli na večerjo z družbo, v

Ideja je nekaj vredna šele,
ko jo nekdo kupi
""»Ideja sama ni vredna kaj veliko,« pravi
Vahčič. Iz nje mora dejansko nekaj nastati, zato je treba tudi čim prej začeti graditi.
»Če želiš preveriti, ali je ideja res dobra, moraš iz nje narediti prototip. Če imaš pet super idej, a jih ne znaš uresničiti, so ničvredne,« še dodaja. Zato se ideja, ne glede na to,
kako dobra je, dejansko uresniči šele, ko jo
nekdo kupi.
""Kaj pa je dobra ideja? Na to vprašanje
tako ali tako odgovori trg. Kot pravi vlagatelj Marc Andreessen: »Lahko imaš super
ekipo, odlično idejo in slabo izbran trg in na
koncu bo zmagal trg. Lahko imaš povprečno ekipo in idejo, a odlično izbran trg – pa
bo spet zmagal trg. Ni nujno, da je izdelek
odličen, le trg mora delovati. Trga ne zanima, kako dobra je ekipa, ki dela v podjetju,
dokler je izdelek dovolj dober.«

Eenmaal pa ste sami svoja družba,« je idejo opisala njena avtorica Marina van Goor.
Restavracija je bila z majhnimi mizami tudi opremljena, tako da je bila res namenjena le tistim, ki so prišli sami.

RECIKLAŽA
Finančna kriza me bo udarila po glavi.
Tako kot vse.
(Vir: Finance.si, 1. oktobra 2008)

""Imperij Boška Šrota je, roko na srce, kriza udarila, sesuli pa so
ga povezovanje s politiko in nečedni posli. Danes bo jasno, ali je
s prodajo delnic Istrabenza res oškodoval Pivovarno Laško.

