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E-novice EXPEDIRE
Informacija za nove izvoznike!
Ali je izvozno poslovanje za vas povsem novo področje? Želite
morda vstopiti na nov trg in povečati svoje prodajne
priložnosti?
V okviru projekta EXPEDIRE vam nudimo svetovalne storitve,
ki bodo olajšale vaš prvi korak čez mejo in ga tudi naredile uspešnejšega.
Z našimi coachingom, namenjenim novim izvoznikom, je 23 podjetij že imelo priložnost koristiti
svetovanja glede možnosti svojega nastopa v tujini.
Rezervirajte si tudi vi sestanek z vašo regionalno ekipo EXPEDIRE!
LJUBLJANA | Andrej Brvar | andrej.brvar@gzs.si | (01) 58 98 202
MARIBOR | Vladimir Rudl | vladimir.rudl@mra.si | (02) 33 31 303

novo | EXPEDIRE spletna knjižnica

Na spletni platformi EXPEDIRE izvozne akademije si lahko brezplačno prenesete gradiva
seminarjev.

INFO z delavnice: "Samostojno generiranje
dobičkonosnih B2B poslov"
V torek, 4. decembra 2018, smo na Gospodarski zbornici Slovenije v okviru projekta EXPEDIRE
organizirali brezplačno delavnico »Samostojno generiranje dobičkonosnih B2B poslov« v izvedbi
mag. Dragana Simeunovića, direktorja podjetja Premicon. »Going Intenational« je vrsta
prednostnih prodajnih aktivnosti, ki jih mora opravljati prodajna ekipa posameznega podjetja, da
bi podjetje prodrlo na nove mednarodne B2B trge. Običajno se prvi prodajni posli na novih trgih
dosežejo po načelu »prodaj ne glede na ceno«, medtem ko se donosnost teh poslov zanemarja,
zaradi česar so vsi prihodnji posli bodisi nedonosnibodisi jih je zelo težko izboljšati..

Enodnevni seminar pod vodstvom mag. Dragana Simeunovića
je bil namenjen preprečevanju takih praks preko uporabe
strokovnega prodajnega procesa z »na vrednost vezano
prodajo« kot glavnim načelom, torej sistemskim pristopom,
kako prodati izdelke in storitve kot donosne celovite rešitve.

Glavni cilj seminarja je bil, kako povečati pomen dobičkonosne rešitve prodaje na mednarodnih
B2B trgih, hkrati pa udeležencem zagotoviti osnovno znanje, spretnosti in izkušnje za izvajanje
takih rešitev. Seminar je zasnovan in razvit na način, da prikaže tako »kaj« mora prodajno osebje
narediti in »kako« je potrebno te aktivnosti izvajati, da bi na mednarodnih B2B trgih prodajali
vedno bolj in bolj donosno. Vse to je bilo podprto z ilustrativnimi primeri iz prave poslovne
prakse.

Več informacij: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. T: 01 5898 113

LinkedIn skupina EXPEDIRE
Vas zanimajo aktualni dogodki, ki jih izvajamo v okviru
projekta EXPEDIRE?
Bi si želeli ogledati aktualne profile avstrijskih podjetij, ki
iščejo poslovne partnerje v Sloveniji?
Vključite se v EXPEDIRE skupino na omrežju LinkedIn:
https://www.linkedin.com/groups/13529000

EXPEDIRE borza
EXPEDIRE 037 I Avstrijsko podjetje, trgovec z barvami išče v Sloveniji distributerja za posebno
barvo za fasade in notranje prostore. Barva je uvožena iz ZDA in ima posebne lastnosti:
zmanjšuje izgubo toplote, ustvarja zdravo klimo prostora, je edinstvena v Evropi, je zračna in
okolju prijazna, primerna tudi za alergike. Podjetje išče distributerje oz. specializirane trgovine z
barvami.
EXPEDIRE 038 I Avstrijsko podjetje, trgovec z barvami išče v Sloveniji distributerja za posebno
barvo za fasade in notranje prostore. Barva je uvožena iz ZDA in ima posebne lastnosti:
zmanjšuje izgubo toplote, ustvarja zdravo klimo prostora, je edinstvena v Evropi, je zračna in
okolju prijazna, primerna tudi za alergike. Podjetje išče distributerje oz. specializirane trgovine z
barvami.
EXPEDIRE 039 I Avstrijsko podjetje, ki izdeluje didaktične igrače in igrače za legastenike išče
distributerje (trgovine z igračami, šole in trgovce na debelo).
EXPEDIRE 040 I Avstrijsko podjetje, proizvajalec trdega sira, proizvedenega iz mleka krav, ki so
krmljene z bio senom, išče distributerje oz. uvoznike. Izdelek je popolnoma organski in
brezglutenski.
Za več informacij kontaktirajte: Zavod Mariborska razvojna agencija, ga. Jolanda Damiš Polanc,
jolanda.damis@mra.si
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