
Usvojili smo niz stručnih znanja, razvili niz vještina i sposobnosti i spremni smo
pokazati naučeno!

Drago nam je što sudjelujemo u eTwinning projektu „Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki
2021.“ Prilika je to da pokažemo što smo sve naučili i kakvi smo u odnosu na konkurenciju,
ali i prilika za suradnju s drugim tvrtkama, predstavljanje i promociju naše tvrtke i zanimanja
te za druženje, pa makar bilo i virtualno.

Ciljevi su ovoga projekta brojni, a neki su od njih sljedeći:

● stvaranje baze učeničkih radova s primjerima dobre prakse,
● stvaranje baze podataka za daljnju komunikaciju vježbeničkih tvrtki,
● stvaranje socijalnog kapitala u uvjetima pandemije.

Strukovno obrazovanje pokretač je inovacija i gospodarskoga rasta, a rad u vježbeničkoj
tvrtki kojom se razvija poduzetništvo kao ključna kompetencija učenika strukovnih škola,
omogućio nam je da tu istinu i osobno doživimo. U vježbeničkim tvrtkama, pa tako i u našoj
tvrtki VT Glamour beauty and spa d.o.o. učenici usvajaju znanja i vještine otvaranja tvrtke i
upravljanja istom čak i u okolnostima krize kakva nas je pogodila pojavom pandemije
koronavirusa. Postali smo brži, okretniji, snalažljiviji, više digitalni i usmjereni na europsku
viziju strukovnoga obrazovanja. Radom u vježbeničkoj tvrtki stekli smo niz praktičnih
iskustava rada u organizacijskim jedinicama tvrtke, ali i iskustvo vođenja i upravljanja
poslovnim procesima. U tvrtki razvijamo interes za struku, potičemo poduzetnički duh,
inovacije i kreativnost, razvijamo vještine komuniciranja, poslovnoga dopisivanja,
pregovaranja i ugovaranja, razvijamo računovodstvene i knjigovodstvene vještine,
međusobnu toleranciju, učimo poštivati i uvažavati različitosti, razmjenjujemo iskustva i

VOLIMO SVOJU STRUKU!

Našu tvrtku u ovom projektu predstavlja tim koji čine 3 učenice 4. c razreda: Erika Marija
Kušić, Helena Mudrić i Sara Rendulić.



Tvrtka je osnovana je 2019. godine sa snažnom vizijom:

„Biti vodeće mjesto u Hrvatskoj u pružanju magičnih i opuštajućih usluga uljepšavanja i
masaža, a sve na osnovama inovativnosti i kvalitete koja premašuje očekivanja klijenata uz
pomno iz prirode pripremljenih vlastitih sirovina i materijala. Biti kupcima prvi izbor,
zaposlenima poželjan poslodavac, pouzdan partner i društveno odgovorna tvrtka.“

Čvrsto vjerujemo da tu viziju i ostvarujemo.

Tvrtka broji sedam zaposlenica, vrlo ažurnih, predanih, odanih i dosljednih u radu. Cijenimo
naše zaposlenice i kontinuirano brinemo o njihovoj egzistenciji i motiviranosti za posao.
Tvrtka smo koja jako drži do zdravlja i higijene pa smo i u najtežim okolnostima za
poduzetnike lansirali novu liniju proizvoda kategorije ČAROBNI SAPUN kako bismo i na taj
način našim klijentima i zaposlenicima osigurali dodatnu zaštitu, brigu za zdravlje i sigurnost
u isporuci i pružanju naših usluga.

Vjerujemo u snagu prirode, zato u proizvodima razvijenim prema vlastitoj recepturi koristimo
samo prirodne sastojke. Proizvode i usluge koje stvaramo i pružamo nastojimo uvijek
povezati uz brand našega zavičaja, “Ogulin – zavičaj bajke“, pa u našemu asortimanu možete
odabrati uslugu vilinske masaže tijela, vilinskoga iscrtavanja obrva, isprobati Kosjenkin make
up, depilaciju vještičjim voskom i pri tome se u svakom trenutku osjećati glamurozno.

Ovakvim pristupom jednostavnije povezujemo našu strukovnu školu s lokalnim dionicima za
koje smo često kvalitetan partner u provođenju raznih manifestacija, o čemu svjedoče brojne
fotografije, tekstovi i videozapisi na našoj FB stranici, mrežnoj stranici tvrtke i Instagram
profilu. Sudjelovanjem na raznim sajmovima u okruženju stekli smo kvalitetno i
neprocjenjivo radno iskustvo koje nam osigurava rast i bolju fleksibilnost naspram
konkurencije.

Znanje, strukovne sposobnosti i vještine izgradile su nas u snažnu i samopouzdanu tvrtku
koja izjavljuje:

„DA, RADUJEMO SE NATJECANJU I SUDJELOVANJU NA VIRTUALNOM SAJMU
VJEŽBENIČKIH TVRTKI 2021.!“

S poštovanjem,

VT Glamour beauty and spa d.o.o.

Prirodna glamurozna njega s potpisom Ogulina


