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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 6. december 2019

Izšel je edinstven koledar Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje
Košarkarice ŽKK Cinkarna Celje so v proizvodnih obratih Cinkarne Celje posnele fotografije za
koledar za leto 2020. Namen koledarja je bil na simpatičen in drugačen način pokazati proizvodnjo
Cinkarne in javnosti približati izdelke podjetja.
Ideja o izdelavi tovrstnega koledarja je tlela že nekaj let, dozorela pa pred letošnjim začetkom nove
košarkarske sezone 2019/20. 15 igralk je v industrijskem okolju podjetja posnelo 12 fotografij z
našimi proizvodi. Čeprav podjetje izdeluje več kot 30 proizvodov in polproizvodov, smo na koledar
umestili 12 najpomembnejših oz. najbolj raznolikih med njimi.
»Poslanstvo kluba je vsem mladim, ki se želijo ukvarjati s tem športom, to omogočiti. Prepričan sem,
da je to najboljše, kar lahko klub da lokalnemu okolju. Vesel sem, da smo pred dobrima dvema letoma
kot generalni pokrovitelj resno podprli kakovostno delo kluba in mu omogočili nove možnosti za
poseganje po najvišjih mestih. Verjamem pa, da bo koledar prispeval tudi k temu, da bo javnost bolje
poznala in razumela naše delo in proizvode,« je ob listanju prvega izvoda koledarja povedal
Predsednik Uprave – generalni direktor Tomaž Benčina.
Fotografije za koledar smo izdelali na lokaciji podjetja v Celju. Tako je npr. fotografija za naš glavni
proizvod titanov dioksid nastala v skladišču med ogromnimi vrečami titanovega dioksida, fotografiji
za rastne substrate in rastlinska zaščitna sredstva smo posneli na zunanjih zelenih površinah podjetja,
fotografija za cinkovo žico je nastala v proizvodnji le-te, fotografija za predstavitev tiskarskih barv pa
v laboratoriju tiskarskih barv.
Predsednik ŽKK Cinkarna Celje Borut Kop je ob izidu koledarja povedal: »V klubu smo izjemno veseli
in ponosni, da je našemu generalnemu pokrovitelju, skupaj s klubom uspelo realizirati projekt
skupnega koledarja 2020. Menim, da je nastal odličen izdelek, skozi katerega sta na estetsko dovršen
in domiseln način predstavljena dejavnost podjetja Cinkarna Celje ter letošnja članska ekipa našega
kluba.«
Košarkarice so na fotografiranju preživele neobičajen dan, ki pa je bil odlična uvertura v novo sezono.
»Fotografiranje za koledar Cinkarne Celje je bil pravi »teambuilding« na novo sestavljene ekipe. Med
fotografiranjem smo se vse zelo zabavale, ne glede na to, ali imamo rade poziranje pred fotografskim
objektivom ali ne. S fotografiranjem na različnih lokacijah so ustvarjalci koledarja na zelo kreativen
način predstavili nas kot igralke ter dele proizvodnje in določene proizvode našega generalnega
pokrovitelja. Vsekakor nam bo dan, ki smo ga preživele v Cinkarni, ostal v zelo lepem in trajnem
spominu,« je dodala kapetanka ŽKK Cinkarna Celje Paulina Hersler.
Vsaka fotografija koledarja je opremljena z opisom proizvoda oz. proizvodnje, kjer je bila posneta,
dodana pa je tudi skupinska fotografija članske ekipe. Koledar bo pravšnji za sladokusce in ljubitelje
ŽKK Cinkarna Celje, ki več kot uspešno parket obvladuje že 25 let.
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