
N.C.R. je organiziral prvo Wrapp Akademijo...

Car Wrapping 
Akademija
Konec letošnjega avgusta je družba N.C.R. Ljubljana, d.o.o., v okviru N.C.R. trening centra organizirala prvo tri dnevno CAR Wrap-
ping Akademijo, ki jo je vodil svetovno priznan Wrappar Oliver Rohler. Dober odziv udeležencev je organizatorje prepričal, da je 
potrebno z akademijo nadaljevati in čim preje organizirati nove delavnice. Tako se je do konca novembra 2009, začetnih in nad-
aljevalnih semiunarjev akadermije udeležilo več kot  150 udeležencev. Vsi po vrsti so bili z pridobljenim znanjem zadovoljni, nad pre-
davateljem Oliverjem pa naravnost pa navdušeni! Zato smo z njim smo opravili intervju, ki ga lahko preberete v nadaljevanju.

Kdo je Oliver Röhler, kaj počne in koga 
predstavlja? 
V tem poslu sem že približno 20 let. Pričel sem 
kot izdelovalec tabel in že od začetka me je 
držala misel, da bom s pomočjo vinila enkrat 
počel »velike stvari«. Pred leti sem se odločil 
svoje znanje deliti z ostalimi in od takrat sem za 
pravo wrappanje usposobil že veliko strank. Ves 
čas pa sem iskal tudi vedno boljše materiale za 
delo, kar me je pripeljalo pred dvemi leti pripel-
jalo do znanstva z g. Mateua (lastnik / direktor 
podjetja HEXIS), s katerim sem lahko iz prve roke 
spregovoril o problemih, ki jih imamo Wrap-
parji, pa jih očitno proizvajalci ne poznajo...
Da povzamem: prenehal sem z iskanjem, ker 
sem našel najboljši material, vključno z odlično 
podporo s strani proizvajalca in dobro vizijo za 
prihodnost. Ime: »HEXIS – creating media« 
danes vem da je to tisto PRAVO!

Kakšen je vaš odnos z ekipo N.C.R. CWA?
Z ekipo N.C.R. se že od začetka našega znanstva 
zelo dobro razumem, sicer pa je N.C.R. je že več 
kot 15 let distributer proizvodov HEXIS, zadnje 
leto pa skupaj sodelujemo na področju certi-
ficiranja strank.

Kako so se lotili Car Wrapping akademije in 
kaj se navzoči naučijo?
Navzoči se naučijo »kako polepiti« objekt. Od A 
do Ž. Začnemo z osnovami o vinilnih folijah, nji-
hovi uporabi, dizajnu, čiščenju, rezanju, orodjih, 
jamstvom, kalkulacijo,... Seveda je tudi VELIKO 
praktičnega dela!
Akademija je neverjetno dober pristop za poda-
janje znanja in tega se pri N.C.R. še kako dobro 
zavedajo. Prvi so, ki so začeli uporabnike 
izobraževati na tak način,  iz preprostega ra-
zloga; imeti čim manj reklamacij zaradi “neznan-
ja”. Vsi pa vemo, da se je na lastnih napakah 
najdražje učiti!
Program akademije je sestavljen iz začetnega 
seminarja, dvodneve praktične delavnice, ter 
zaključnega izpitnega dela, na katerem 
udeleženec z uspešno opravljenim izpitom pri-

dobi naziv »Wrapp Experta«, s tem pa tudi certi-
fikat in garancijo proizvajalca materialov za 
strokovno izvedbo polepitve. Zato vse čestitke 
NCR CWA timu!

Kaj je certificiranje in kaj pomeni naziv 
»Wrapp Expert«?
Naziv »Wrapp EXPERT« pomeni, da je ta oseba 
sposobna opraviti delo Car-wrappinga z vsem 

znanjem, ki je potrebno za »resnično« dobro 
opravljeno delo z dolgotrajno obstojnostjo. 
Potrjeno! To je tudi potrebno za vzdrževanje 
stabilnosti trga in pomaga v boju proti »cen-
ovnemu dumpingu«.

Kdo se lahko ukvarja s Car-wrappingom in 
koliko časa zahteva učenje?
S Car-wrappingom se lahko ukvarja vsakdo, ki je 
vsaj nekoliko vešč ustvariti nekaj z lastnimi roka-
mi. Odvisno je od posameznikovega talenta. Im-
eli smo stranke, ki so se te obrti priučile v 1 tednu, 
drugi za to potrebujejo mesece ali celo leta. 
Običajno sta potrebna dva meseca trdega dela...  

Kako so bili navzoči zadovoljni z akademijo 
in kakšno je bilo njihovo predhodno znanje?
Mislim, da so vsi zelo zadovoljni z idejo in ekipo 
NCR, ki je delo opravila resnično dobro! Lahko 
rečem, da sem in tja udeleženci izstopajo že 
zaradi naravnega talenta in instinkta, je pa jas-
no, da je reševanje problemov veliko lažje, če ti 
kdo pokaže trike...
Sam pa sem v Sloveniji našel veliko novih pri-
jateljev! Vrnil se bom kmalu, in to zagotovo, še 
veliko dela me čaka!

Kaj je zaznamovalo začetke Car-wrappinga 
in kakšen je ta danes?
Na začetku je wrapping predstavljal le poceni 

način menjave barve (za pohištvo, hladilnike in 
avtomobile). Danes je to UMETNOST! Celovita 
samostojna dejavnost z obilico kreativnih 
možnosti...

Ali Car-wrapping postaja oglaševalski trend?
NE. Ne postaja... to že je! Prepozno je za to 
vprašanje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Slišali 
smo, da ste zelo dobri tudi v kajtanju. Kaj se 
dogaja na tem področju?
Moji načrti... hmmmm... Nadaljeval bom na-
tanko v tej smeri, kateri sledim že danes. Delil 
bom moje znanje o Car-wrappingu ter moje 
navdušeno razmišljanje o tem poslu. Usmeriti 
ljudi v to očarljivo obrt, ustvariti noro, resnično 
car-wrapping sceno, z obilico norih, kreativnih 
in SREČNIH ljudi!
Moje Kajtanje... ouh. Trenutno ne najdem prav 
veliko časa zanj. Razlog verjetno poznate. Za 
vse, ki se zanimajo za ta”moj svet”, pa si lahko 
ogledajo spletno mesto www.weavepunk.de, 
kjer je nekaj slik in celo zgodb:)

In za konec, ali imate kakšen nasvet za naše 
bralce?
Da... Pojdite ven, poiščite val in ga zajahajte! Mir 
na svet!  

in Oliver Röhler


