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Sodobne zgodbe za sodoben kredit Addiko banke 

Ljubljana, 14. december 2022: Kako nagovoriti mlade in mlade po srcu? Kako jim učinkovito 

predstaviti kredit namenjen prav njim? Kako biti drugačen, sodoben, v skladu s trendi? Na ta 

vprašanja Addiko banka odgovarja z drugo sezono digitalne mini serije o finančnih, bančnih, 

kariernih in življenjskih prigodah strica Igorja, nečakinje Lile in njenega novega fanta Gregorja.  

Druga sezona priljubljene digitalne mini serije Addiko banke je tu! 

Addiko banka je objavila drugo sezono priljubljene digitalne mini serije. V glavnih vlogah Addiko likov 

so zablesteli Gorazd Žilavec (stric Igor), dramski igralec, od leta 2018 zaposlen v mariborski Drami, 

znan po mnogih vlogah v TV-serijah, Lucija Harum (nečakinja Lila), ena od najbolj nadarjenih mladih 

slovenskih igralk, zaposlena v SLG Celje, in Jernej Kogovšek (Lilin fant Gregor), eden glavnih 

predstavnikov novega vala slovenskih igralcev, ki smo ga že srečali v nadaljevanki Ja, chef!  in v filmu 

Čefurji raus! 

Drugo sezono otvorita junaka uvodne sezone, stric Igor in nečakinja Lila, nato pa se dvojici pridruži 

Lilin fant Gregor. Mladi par v nadaljevanju postane nosilni dvojec serije, skozi katero spremljamo 

izzive njunega skupnega življenja, mnoge šaljive prigode in spodrsljaje.  

Miha Brajnik, kreativni vodja projekta: “Užitek je delati pri projektih, pri katerih naročnik ve, česa 

si želi ter organizacijski, produkcijski in igralski ekipi zaupa. Hvala Addiko banki za nadaljevanje 

snemanja digitalne kampanje, menim, da bo druga sezona nadgradnja prve tako pri kakovosti, 

humorju, kot pri izvedbi.” 

Digitalna mini serija kot inovativen način predstavitve bančnih produktov 

Namen digitalne mini serije Addiko banke je posredno predstavljanje bančnih produktov skozi 

zabavne zgodbe, s katerimi se lahko gledalci poistovetijo. Produkt, ki ga Addiko banka predstavlja v 

digitalni mini seriji je Addiko START kredit za zaposlene za določen čas in je namenjen novim 

začetkom. 

Značilnosti kredita: 

• znesek financiranja do 15.000 EUR, 
• doba odplačevanja do 7 let – doba ni odvisna od preostalega časa trajanja zaposlitve, 
• za obstoječe in nove stranke – prenos poslovanja je pogoj za sklenitev kredita, 
• minimalna starost je 18 let, 
• hiter in enostaven postopek odobritve in izplačila – dovolj je en sam 

obisk poslovalnice! 
 
Za sklenitev Addiko START kredita stranke ne potrebuje potrditve delodajalca in vlogo lahko 
kreditojemalci oddajo enostavno in hitro v vsaki poslovalnici Addiko banke v Sloveniji ali preko 
spleta na povezavi. 
 
Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, tel: 041 783 338 

https://www.addiko.si/obcani/krediti/gotovinski-krediti/addiko-start-kredit-za-zaposlene-za-dolocen-cas/

