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Na praktično izmenjavo sem se prijavil zaradi želje po odhodu v tujino, po končanem študiju. V države kjer
se dizajn, story telling in branding cenijo. Kjer se v te stvari investira. Tako sem našel Malto. Država, kjer je
njena primarna industrija turizem in pa tudi digitalni mediji - beri fokus na online kazinojih.
Vedno so me zanimali CGI, video v povezavi z brandi. Mediteranski otok z veliko priložnosti za tak posel.
Še naklučje. Valleta je EU capital of culture 2018. To je glavno mesto Malte. Tudi sama država je v velikosti
ljubljanske kotline, ki je urbanistično na nivoju nekaterih balkanski držav in malo spominja na kaos arabskega sveta. Kolesarjenje je praktično samomorilosko, javni prevoz pa kot vremenarji. Nezanesljiv in netočni.
Edini način je peš. Kar pa pomeni tudi do 10 prehojenih kilometrov dnevno, po zelo neravnem terenu.
Gremo dalje. Samo podjetje sem našel dokaj po naključju. Internship - digital marketing. Napiši še ta mail
(kot da jih nisem poslal že 30+). Pošlji. Po nekaj dneh so me kontaktirali in že smo se dogovarjali o datumu
prihoda na erasmus prakso. O Malti in podjetju nisem vedel veliko, želel sem se presenetiti, naj bo kar bo.
Končno je prišel dan, ko sem sem vkrcal na avion in odletel novim izzivom naporti. 2 uri letenja, sama
nervoza. Prvi vtisi Malte, so bili pozitivni. Toplo, sončno in to 13. januarja. Super. Fast foward. Prvi dan na
praksi. Super, čeprav sumljivo. V podjetju je približno 90% študentov. Prvi vtis prakse je bil grozen.
Vendar je naš oddelek za digitalni marketing sestavlja ekipa približno 20 narodnosti. Ideje in različne kulture
gredo z roko v roki. Res. Najboljša izkušnja. Toliko drugačnih perspektiv in idej. Odlilčni brainstormingi.
V prihodnih dneh smo se razdelil na trafﬁc team in engagment team. Ena je odgovorno za SEO druga za
vsebino (content). Imeli smo tudi predavanja vodilnih oseb iz Catena Media - super vpogled v svet
digitalnega marketinga in industrijo. Tako smo začeli graditi osnove branda za lingviste širom sveta, ki bi
se radi zaposlili na mediteranskem otoku. Super ideja, vendar žal premalo časa, da bi jo spremljal od
začetka to konca. Praksa v podjetju je bila zadovoljiva, spoznavanje drugih kultur pa je neprecenljivo.
Prakso na Malti, sem dobro začinil z zlomom noge. In zdravstvo. Da ne govorim. Letel sem v Slovenijo po
gips in nazaj. Torej, lahko vidite kako me je ta mediteranski otok očaral. Tudi arhitekruta otoka je zanimiva.
Gradi se v vsaki ulici, večinoma luksuzna stanovanja v stilu angleških hiš (rolad - enake dolge nanizane
hiše), z ravnimi strehami in arabskim privdihom. Zelo zanimivo. Same ceste so brez pločnikov, brez
prehodov za pešce in semaforjov. Lahko bi rekel tudi brez sistema. Celotna država spominja na urejen
kaos, ki ima neke nevidne meje in zakone, kateri tujcem niso jasni in razumljivi dokler jih ne vzamejo kot
pravilo. Aja, če še niste prepričani - Paceville, mesto klubov v velikosti stare Lj. (cca 20+ klubov). Nova ibiza.
Vsekakor, mi je ta izkušnja pomagala ugotoviti kako zelo enostavno in razburljivo je odleteti v tujino, in
delati tisto kar želimo. Ideje so vsakič naletele na ušesa, ki so pripravljena poslušati. To me je presenetilo.
Totalno. Sama nastanitev in logistika. Težko reči, sistem airbnb in nato iskanje stanovanja je zanimiv.
Prisiljen si se znajti, in spoznavati nove ljudi, s katerimi se tudi spoprijateliš. Hkrati moram poudariti tudi to,
da je na malti statistično več tujcev kot domačinov. To pomeni, da so vsi lahko dostopni in zlahka spoznaš
nove prijatelje. Ali pa tudi najdeš nove poslovne priložnosti - veliko je digitalnih nomadov na otoku.
Hkrati naj omenim da so domačini zelo prijazni. Uradni jezik na Malti je Angleščina. Če je tvoja angleščina
malo polomljena lahko večkrat od domačinov slišiš pozdrav v stilu “go back to your country”.
Skratka, vsakemu toplo priporočam študij, študijsko praksto ali pa samo avanturo v tujini.
Tvoje sposobnosti opazovanja in zajemanja kritičnih informacij so za oblikovalca nujne. Najboljši način
kako jih testirati in razviti je, da poskusiš nekaj novega in vznemerljivega. Prednost takega potovanja je tudi
to, da moraš biti aktiven in pripravljen iti izven svojih zmožnosti.
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Gozo - tist mali otok zraven Malte

Valetta gardens

Gozo - kopanje v februarju

Sliema - po nevihti, pred žurom

Qormi - pogled iz nove pisarne

Spiola Bay - prvo jutro prakse in pogled na stare pisarne

Valetta - prestolnica kulture

Bolnica Mater Dei in tolažilna večerja

Valetta

St Patricks Day - Happy Dayz Beer friday
Vsak petek party ki ga organizira podjetje

