
                                       

 
 

Vabilo na SPOT delavnico:  

 

»Zmagovalci prihodnosti se na jutri pripravljajo danes.« 
 

četrtek | 12.5.2022 | 16:00-17:00 

 Lokacija: izobraževalna dvorana OOZ Maribor 
 

 
Organiziramo zanimiv pogovor z uspešnim poslovnežem Tomažem Apohalom, s katerim se bomo 

dotaknili tudi naslednjih področij: 

✓ Z raziskavami in razvojem komunikacij do poslovnih uspehov.  

✓ Čustvene komunikacije. Pametna odločitev. 

✓ Uporabnik v središču razvoja komunikacij podjetja. 

 

S svojimi uspehi in priznanji za znamke Cockta, Argeta, Triglav Skladi, Petrol Q Max iQ in druge je Tomaž ustvaril 

odmevne komunikacijske dosežke v Sloveniji in širši regiji. Verjame, da imajo podjetja in blagovne znamke moč 

in soodgovornost spreminjati svet na bolje. 

 

 

Tomaž Apohal 

Kreativni direktor & partner / Yootree Creative. 

 
Tomaž je soustanovitelj agencije Yootree, kreativni 

direktor, komunikacijski strateg in predavatelj. V vlogi 

kreativnega direktorja agencij Yootree, Grey in Ogilvy 

je v 15 letih ustvarjanja zbral znanje, mednarodne 

izkušnje in številna priznanja na področju kreativnosti 

ter odličnosti v komuniciranju, oglaševanju in dizajnu.  

 

 

 

 

 

 

Nekaj sloganov, kampanj in oglasov, ki jih je zasnoval za mednarodna podjetja in tržne znamke: 

➢ Petrol »Energija za življenje«,  

➢ Cockta »Živi za svojo stvar«,  

➢ Tuš »Slovenski trgovec«,  

➢ Gorenje »Life simplified«,  

➢ »Zaslužite si več« s Triglav Skladi,  

➢ Jub »Barve, edinstvene kot občutki«.  
 

 

»Delavnica je organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.« 



                                       

 
 

Tomaževa dela so bila nagrajena na lokalnih, regionalnih in mednarodnih tekmovanjih: 

      

         

              

 

Delavnica je za udeležence BREZPLAČNA. interaktivno sodelovanje slušateljev. 

PRIJAVA: spletna prijava na www.ozs.si/Dogodki. 

ROK ZA PRIJAVO:  do srede, 11. maj 2022.  

DODATNE INFORMACIJE:  tel.: 041 355 135, e-naslov: urska.zivko@ozs.si 

Vljudno vabljeni.  
 

 

»Delavnica je organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.« 
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