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BJELOVAR Poznato je da u Zapadnom svijetu gospodarstvo država u pozitivnoj bilanci
zapravo održava malo i srednje poduzetništvo. Kako je u Hrvatskoj cilj isto potaknuti i oživjeti tu
granu gospodarstva, uvijek rado slušamo uspješne priče, pogotovo kad one dolaze iz našeg
susjedstva. Jedan od takvih slučajeva je i »Nessus« obrt za trgovinu i termotisak.

Nakon gotovo dvije i pol godine uspješnog rada, vlasnik Boris Bezenšek odlučio se za promjenu
i osvježenje svoje radnje te ju premjestio na novu i veću lokaciju u Ulici Ivana Viteza Trnskog. U
novouređenom prostoru, i u novom produženom radnom vremenu, i dalje možete kupiti majice s
tiskom i bez, šalice, ali i zatražiti otisak na iste po vlastitoj želji. Velika ponuda majica različitih
boja, krojeva i gramaže vam omogućujete da majicu kupite na licu mjesta, i odaberete što želite
na nju otisnuti. Novitet je što osim folije možete tražiti print slike ili natpisa u boji direktno na
majice. Isto tako, u skladu s pravim rock'n'roll duhom ove trgovine, možete potražiti i majice na
bendove, bedževe, prišivke, te druge artikle.
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Na pitanje kako se odlučio za promjenu, gospodin Bezenšek govori kako je došlo vrijeme da
malo osvježi izgled svoje trgovine, ali primarna potreba je bio veći prostor, odnosno izdvojeni
radni prostor. Time je dobio priliku da uredi trgovinu na svoj način što mu je bila želja od samog
otvaranja obrta. Ovaj poduzetni mladić i dalje ne staje na tome, i već planira daljnji razvoj i
novitete, poput trgovine putem interneta i upotpunjavanja dosadašnje ponude novim artiklima.
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U međuvremenu, novu radnju možete posjetiti na adresi Ivana Viteza Trnskog 4b, preko puta
trgovine Vidik. Novo radno vrijeme, unutar kojeg možete odabrati nešto za sebe ili osmisliti
jedinstveni poklon za nekog, je od 8:30 do 19:30 radnim danom, te subotom od 8:30 do 13 sati.
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