
MOJCA
STROKOVNA SVETOVALKA V
JUNIORJU

Magistra
ekonomskih in
poslovnih ved,
mlada mamica,
aktivistka za
pravice živali,
športna
navdušenka. 

"POMEMBNO JE, DA JE"POMEMBNO JE, DA JE
VOZIČEK V SKLADU SVOZIČEK V SKLADU S
TVOJIM ŽIVLJENJSKIMTVOJIM ŽIVLJENJSKIM
STILOM!"STILOM!"

Pogovarjali smo se s
strokovno svetovalko
Otroške trgovine JUNIOR,
ki je hkrati tudi lastnica
enega izmed najbolj
zaželenih vozičkov pri nas.
Zaupala nam je, katera
vprašanja stranke najbolj
pogosto zastavljajo in tudi
to, na kakšen način se je
lotila izbire vozička za
svojega sina. 



Mojca, lepo pozdravljena! Za seboj imaš že kar precej let
svetovanja, predstavitve, uvajanja novosti, vsaj dan se srečuješ z
različnimi željami kupcev. Sama si tudi zelo natančna oseba, ki
se je ne da kupiti na prvo žogo. 

Zaupaj nam, kako se prodajna svetovalka, ki je prava
strokovnjakinja odloča, kateri voziček bo pravi za njenega
sončka? Kaj je bilo tvoje vodilo, izhodišče pri zbiri? 

Jaz sem voziček izbirala glede na svoj življenjski stil. Uživam v naravi,
na svežem zraku, imam tudi štirinožnega kosmatinca, ki ga skoraj
vedno vzamem s sabo. 
Zato sem vedela, da rabim voziček, ki je res za vse terene, je lepo
vodljiv, ima vzmetenje in da je lahek. Vozičkam predvsem po gozdu,
makadamu, travnatih poteh,... še najmanj po asvaltu. Smeh.
Najbolj pa me je takrat prepričalo, poleg tega, da je res lep, da se zloži
skupaj s športnim delom, saj sem vedela, da ga lahko uporabljam do
konca. In ga še vedno uporabljam, pri 22 mesecih. :) Navdušila me je
tudi prostorna velika košara ter da ima voziček veliko dodatkov...
torbico za mamico, dežno folijo  - nujna zadeva (vedno sem jo imela v
nakupovalni košari in prav velikokrat mi je prav prišla, zame dež ali
sneg nista bila ovira za vozičkanje. Priložen je tudi komarnik, mehka
odeja in tendica za senco pri košari, ki mi je tudi prav prišla, saj je
Liam rojen avgusta.
Prav spomnim se, da smo voziček dobili v mesecu septembru 2019 in
ko sem ga razstavila oz. prvič videla, sem si  rekla, da ko bo, da je to
to. Ljubezen na prvi pogled. Smeh. Naslednje leto sem si ga že
odpeljala domov. Smeh.



Vir: osebni arhiv 



Dejala si, da si izhajala iz svojega življenjskega stila,
sedaj, ko si uporabnica tega vozička, ali lahko potrdiš, da
je bila izbira na mestu? V katerem vozičku se vozička tvoj
Liam? 

Res sem se pravilno odločila, nimam niti ene same pripombe glede
vozička in ga priporočam res vsem bodočim staršem. Kot sem že
omenila, uživam v naravi, prav zato je bil voziček z velikimi gel kolesi,
to kar sem potrebovala. Voziček ma tudi vzmetenje in možnost
fiksiranja zadnjih koles, kar je za moj teren top zadeva. 
Moj Liam se vozička v Roan Bloom. Tisti, ki nas spremljate, že to veste,
a ne?

 Včasih si nosečnice težko predstavljajo, kako se bo voziček
obnesel  v praksi. Kakšna vprašanja so najbolj pogosta, kaj
nosečnice najbolj zanima? 

Vprašanja, ki mi jih stranke najpogosteje postavijo, so: 
Ali je voziček res za vse terene? Ali ima vzmetenje? Kakšna so
kolesa? Če so velika, gel? Če je košara dovolj prostorna tudi za
zimsko vrečo? Če se športni del popolnoma poleže? Če ima
komarnik? Če je nakupovalna košara dovolj velika? Če je torbica
za mamico priložena? Kakšni so dodatki? Kako dolgo se čaka na
voziček? Ter na koncu seveda, če imamo kakšen popust? Smeh.



 Kaj pa tvoje izkušnje? Kaj te na Bloom-u najbolj
navdušuje? 

To da je res za vse terene, zelo lepo vodljiv, ima gel kolesa, je lahek, se
zloži s športnim delom, da je velika prostorna košara, da ga res lahko
uporabljam tudi sedaj, ko je Liam že tako velik... 

 Tvoj Liam je sedaj star že 22 mesecev. Še vozičkate? 
Je Bloom še v uporabi? 

Da mu ni treba hodit... smeh. Trenutno res rad opazuje okolico,
zato je super, da se športni del obrača v obe smeri, v bistvu, lahko
vse 3-dele vozite v obe smeri vožnje, tudi globoko košaro in
lupinico.

Ja še vedno je v uporabi in Liam se še vedno se prav rad vozička. Pogosto
kar sam hoče zlesti vanj in ga kdaj pa kdaj tudi sam vozička. Pa mislim, da
bo še kar dolgo v uporabi. 

Nad čim pa je najbolj navdušen Liam? 



 Kaj pa dodatki, ali so smiselni? Nekoč nam je ena mlada
mamica rekla, da sploh ne ve, če bi preživela poletne noči
brez komarnika. :) Se strinjaš? 

Uhh ja, ti komarji so res nadležni. Prav tako jaz osebno ne-bi preživela
brez dežne folije. Sem pač oseba, da ji vozičkanje po rahlem dežju ni
predstavljalo težav. Tukaj bi še menila, da mi je prav prišla tudi
tendica za globoko košaro, saj sem rodila avgusta, kasneje jeseni pa
mehka odejica.

Ponavadi pravijo, da se ženske odločamo z očmi, recimo
barva je kar odločujoča, moški so pa bolj racionalni. Se ti zdi,
da to drži? 

Čisto odvisno. Ja pa ne. Ampak je pomembno oboje, da je voziček lep
in funkcionalen.

 Ne morem mimo tega, da ne bi omenjala čudovite barve
tvojega vozička. Te barve žal ni več za dobiti. Koliko barv pa
ima še Bloom in kako je s čiščenjem blaga? 

Res je, da barve Oxida ni več možno naročiti. Škoda, meni je še
vedno lepa. Roan Bloom je trenutno na voljo v 12-ih barvnih
kombinacijah, prihajajo pa prav kmalu tudi nove barve. 
Čisti se enostavno, z mokro krpo in nežnimi čistilnimi sredstvi. 
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