
 

OOZ Sežana in Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, v sodelovanju z agencijo Spirit, 
vabita vse, ki ste zainteresirani za prodajo svojih produktov na italijanskem trgu, na 

srečanje s predstavniki vidnejših trgovskih verig v Furlaniji Julijske krajine, Veneto in Trentino 
Alto Adige, in sicer v sredo, 9. novembra 2016, s pričetkom ob 9.30 uri, v prostorih OOZ 

Sežana. 

 

Srečanje je namenjeno vsem, ki pridelujete prehrambene produkte, kot so npr.: 
suhomesnati izdelki, sir in drugi mlečni izdelki, med, začimbe, domača vina, sokovi, 
marmelade, čaji…ipd 

Srečanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer bomo s sogovorci govorili o Italijanskem 
trgu, o marketingu in predstavitvi izdelkov, prav tako pa bomo govorili tudi o vidnosti na 
prodajnih mestih ter cenikih.  

V nadaljevanju bodo sledili individualni pogovori s predstavniki vidnejših trgovskih verig.  

Konkretno se bomo pogovarjali o severno vzhodni regiji - Furlaniji Julijski krajini, Venetu in 
Trentinu Alto Adige, kjer živi cca 7.200.000 prebivalcev. Če dodamo še deželo Emilia 
Romagna, ki skupaj s še tremi drugimi regijami tvori vzhodno Italijo, dobimo cca 11.500.000 
prebivalcev z močnim turističnim prilivom (samo v Benetkah cca 20 milijonov).  

Naši gosti bodo predstavniki vidnejših trgovskih verig v regiji, kot so npr: 

- COOP                                  cca 400  prodajnih mest  
- SMA-AUCHAN                 cca 276  prodajnih mest v Italiji 
- VEGA                                   cca 310  prodajnih mest v Trivenetu 
- DESPAR                              cca 546  prodajnih mest v Triveneto 
- CONAD                               cca 200  prodajnih mest v Trivenetu 
- PAM                                    cca 25  prodajnih mest  v  Trivenetu 
- FAMILA                              cca 60  prodajnih mest v Trivenetu 

Podjetje MEETING IDEA 3 ima za seboj že uspešna sodelovanja s trgovsko verigo COOP. Do 
sedaj jim je uspelo v njihove trgovine uvrstiti proizvode podjetij Mlekarne Celeia, Medexa, 
Intermac, Mlinotesta, Pekarne Pečjak, Planike, Celjskih Mesnin, Avokado, Olje Lisjak, 
Bimed…in druge. 

Želja podjetja “IDEA 3” je, da vam predstavijo odgovore na temeljna vprašanja, ki si jih je 
potrebno postaviti ob vstopu na Italijanski trg, prav tako pa vam bodo predstavili tudi svoje 
predloge, kako vstop uspešno izpeljati. Ob tem bodo predstavljeni tudi italijanski normativi 
(higienski standard, UVAC ipd) ter označevanje in tehnični listi. 
 
Dogodek bo potekal v italijanskem jeziku, vendar bo poskrbljeno za prevod v slovenski jezik.  
 



Zaradi kompleksnosti samega dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite v čim 
krajšem času, oz. do 3. novembra 2016 preko spletne prijavnice  

Več informacij na telefonski številki 05 73 00 060 ali klementina.krizman@ozs.si  


