
 

Petrol poslovni hackathon – priložnost za uspeh! 

Zgodnja jutranja ura... Prva misel je seveda kava. Pa če smo v avtu? Nič lažjega, Petrol kava na poti seveda! 

Skoraj vsak dan se na takšen ali drugačen način srečamo s Petrolom, če ne drugače, ko nam zmanjkuje 

goriva ali pa se po dolgi noči lačni vračamo domov in si zaželimo pice, ki jo sedaj strežejo v Fresh kotičkih na 

izbranih prodajnih mestih Petrola. Zgodi se tudi, da včasih enostavno peljemo mimo in pri sebi rečemo, če 

bi spremenili tole in tole zadevo, bi pa poleg goriva postal redna stranka tudi na drugih področjih. Ne pelji 

več mimo, ustavi se na Petrolovem poslovnem hackatonu in neposredno sodeluj pri vpeljavi izpoljšav v 

Petrolu! 

Podjetje Petrol je tako združilo moči z ABC pospeševalnikom, rezultati pa se kažejo tudi v 

okviru odmevnega Petrolovega poslovnega hackathona, ki bo potekal 8. in 9. oktobra 

2016. Dogodek je odlična priložnost za vse posameznike ali ekipe, ki si želijo biti del 

zgodbe o uspehu, morda imajo celo že razdelano idejo, a enostavno ne vedo kako 

pristopiti in biti opaženi. To sedaj več ni ovira! 

Pridružite se, tekmujte za nagradni sklad v vrednosti 1500EUR in kar je še pomembnejše 

– za izjemen občutek, da ste ravno vi tisti, ki s svojimi prelomnimi in inovativnimi idejami 

sprožate novo obdobje v Petrolu. Da izjemni posamezniki ne bodo ostali le številka, so v 

Petrolu poskrbeli še dodatno – najbolj prodorni bodo namreč dobili priložnost 

predstavitve/zaposlitve v Petrolovi ekipi! 

V ABC Hubu (spodnja etaža dvorane pod Emporiumom, BTC Ljubljana) se nam tako obeta 

nepozaben in najbolj kreativen vikend življenja. Vikend poln zagona, novih prijateljstev, 

novih priložnosti, svežih idej... in seveda kave! 

Več o hackathonu si preberi na: http://abc-accelerator.com/petrol-hackathon/ 

http://abc-accelerator.com/petrol-hackathon/


Ni pomembno ali si novinec, marketinški profesionalec, mislec ali raketni znanstvenik. Vse 

kar šteje je, da si kreativen, in izviren posameznik, sposoben dela v ekipi in odprt za nove 

zamisli. Ambicioznost je všteta že sama po sebi, drugače sploh ne bi razmišljal, da bi 

ravno ti bil tisti, ki vodi k spremembam. Vsaka ideja šteje, in vsaka ideja ima možnost, da 

se razvije v nekaj večjega. Poskusi in se prijavi!  

Ne zamudi priložnosti. Prišel je tvoj čas za uspeh! 

 


