
 

Nicelabel – Euro Plus, d. o. o.

Ljubljana, 19. 10. 2016 – Nocoj je družba Dnevnik, d. d., v Linhartovi dvorani Cankarjevega 

doma pripravila zaključni dogodek projekta Gazela, SLOVENSKO GAZELO 2016. 

Slavnostno razglasitev je s svojim obiskom in nagovorom počastil tudi predsednik vlade RS 

dr. Miro Cerar.  

Predsednik sveta Gazele Matjaž Čadež je razglasil ZLATO GAZELO 2016, Šenčursko 

podjetje Nicelabel – Euro Plus, d. o. o., kipec je direktorju podjetja Mateju Košmrlju izročil 

predsednik vlade RS dr. Miro Cerar. 

Srebrna gazela 2016 je Trebanjsko podjetje REM, d. o. o., bronasta gazela 2016 pa podjetje 

RLS, d. o. o., iz Komende. 

Kratka prestavitev zlate gazele 2016 

  

Utemeljitev podelitve priznanja zlata gazela 2016 (svet Gazele): 

Ikea, H&M, Benetton, Nestle, Siemens, Swatch, DuPont, Unilever, Volvo, FedEx so svetovne 

korporacije, ki vse kupujejo od slovenske multinacionalke NiceLabel – Euro Plus. Zakaj? Ker so 

zaradi njihovih rešitev hitrejši: znižajo jim zapletenost, zmanjšajo stroške in bistveno povečujejo 

učinkovitost procesov označevanja. Če je kupec za tisk etiket  prej potreboval osem ur, danes porabi 

samo dve; namesto 30.000 ročnih vnosov NiceLabelova rešitev omogoči dopolnitev deklaracije o 

alergenih z vsega desetimi vnosi.  

Ustanovitelj podjetja in vizionar Zvonko Duplančič se je pred leti odločil za zasuk: od proizvodne v 

tržno naravnanost. V središče kulture podjetja  so postavili kupca in njegove potrebe. Leta 2005 so 

zastavili razvoj blagovne znamke NiceLabel in pospešeno oblikovanje fleksibilne svetovne 

poslovne kulture lastnih podjetij in prodajnih zastopnikov. Leta 2013 so kupili ameriškega 

distributerja in zastavili globalno rast. Danes podjetje izvaža 98 odstotkov svojih izdelkov in 

storitev na področju programske opreme za profesionalno oblikovanje in tiskanje etiket s črtno kodo 

in RFID. Programske rešitve in podporo izvajajo za več kot milijon uporabnikov v več kot 100 

državah.  

Delujejo na osmih lokacijah na treh celinah in združujejo multikulturni tim več kot 100 sodelavcev 

po vsem svetu, za vodenje podjetja pa je ustanovitelj opolnomočil  mednarodni vodstveni tim. V 

petih letih (od 2010 do 2015) je slovenski Euro Plus prodajo več kot podvojil, kolektiv 53 

sodelavcev, ki uporablja napredne pristope vitkega in agilnega delovanja, pa je lani dosegel dodano 

https://www.dnevnik.si/1042751132/posel/gazela/nicelabel-euro-plus-korporacijam-povecujejo-ucinkovitost-oznacevanja


 
vrednost skoraj 87.000 evrov na zaposlenega. Za svoje rešitve prejemajo najvišja priznanja po vsem 

svetu.  

Gazelo Euro Plus, ki se ponaša z odlično boniteto A1++, je svet Gazele izbral za zlato gazelo 

2016!« 

Kratka prestavitev srebrne gazele 2016 

 

 

Kratka prestavitev bronaste gazele 2016  

 

Več informacij o projektu GAZELA 2016 lahko najdete na spletni strani gazela.com. 

https://www.dnevnik.si/1042751910/posel/gazela/rem-podvojil-proizvodne-zmogljivosti-in-pospeseno-zaposloval
https://www.dnevnik.si/1042750660/posel/gazela/rls-merilna-tehnika-med-nove-trge-dodali-brazilijo
https://en.wikipedia.org/wiki/Another_Brick_in_the_Wall


 
 


