
Si navdušenec/ka nad novimi rečmi? Se želiš preizkusiti v delu z mladim uspešnim 
start-up timom? Te zanima praktična izkušnja trženja nečesa novega in kreativnega? 

Ekipa OOSM net d.o.o. išče sodelavce, ki vidijo izziv pri trženju poslovnega darila Wineist. Gre za paket pokušine vina, 
ki vsebuje šest stekleničk različnih svetovnih vin, pakiranih v lični embalaži skupaj z brošuro. V osnovi Wineist deluje na 
principu naročnin, tako naši kupci paket vsak mesec prejmejo kar na dom. Wineist se prodaja po vsem svetu. Okušanje 
in širjenje vinskih obzorij tako poteka kar v domači dnevni sobi. Spodbujamo kulturo uživanja vina za posameznike, 
obenem pa vinarjem ponujamo platformo za predstavitev. V vsakem paketu je poleg svetovnih vin tudi vsaj eno slovensko.

Wineist - poslovno darilo
Wineist poslovno darilo je namenjeno podjetjem tako v Sloveniji 
kot v tujini za njihove poslovne partnerje (predvsem novoletna 
poslovna darila). Sama kvaliteta, estetika pa tudi cena postavlja 
darilo Wineist v višji rang - primerno je predvsem kot darilo za 
poslovne partnerje s C-stopnjo (CEO, CTO, CFO, CMO, direktorje 
oziroma pomembnejše partnerje).

Paket se lahko v celoti 
prilagodi željam 
naročnika (vsebina vin,  
paket, potisk, logotip 
...). Cena paketa se 
spreminja glede na naročeno količino, izhodiščna cena pa se giblje med 19 in 
22 EUR. 

Sodelovanje
V podjetju OOSM  vam podamo vse informacije o paketu, možnih 
nadgradnjah paketa ter pomoči z naše strani, potem pa ste v celoti prepuščeni 
svoji kreativnosti. Glede na dosedanje uspešne prijeme tržnikov predlagamo, 
da se izbranim predstavnikom podjetij (direktorjem, marketingu ...) posreduje 
predlog po e-naslovu, kateremu sledi telefonski klic. Vsekakor pa to ni obvezen 
recept.

Obdobje intenzivnega trženja poslovnih daril je mesec oktober ter vse do druge polovica decembra. Delo lahko poteka 
od doma. Zaslužek je 5eur/prodan paket.

OOSM poskrbi za vso logistiko: polnjenje, pakiranje, material, tisk itd. Pošiljka ali dostava se lahko zaračuna podjetjem 
naknadno, v primeru dostave v oddaljen kraj.

Wineist je bil predstavljen v pomembnih medijih:
Harpers - svetovno priznana revija o vinih
Trendhunter - globalna revija o zadnjih trendih
Springwise - kreativna revija
Macho - stilska revija za moške
Vogue - svetovno priznana modna revija

Pisne prijave z življenjepisom sprejemamo na e-naslov info@wineist.com do 20. oktobra.


