NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi

V podjetju ORGLARSTVO ŠKRABL d.o.o. že danes izdelujemo številne modele klasičnih in
OTIMIZACIJA
elektronskih
orgel, razvili pa smo tudi kombinacijo klasičnih in elektronskih orgel, ki se imenujejo
Hibridne orgle. V zadnjem letu smo precej povečali prodajo novo razvitega izdelka elektronskih orgel,
uspeli pa smo tudi razviti hibridne orgle do stopnje, da lahko pričnemo tržne aktivnosti za pričetek prodaje
nove vrste izdelkov. V podjetju smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje nov
segment izdelkov in pa nove kupce oziroma zastopnike. S tem namenom smo pridobili sredstva za
izvedbo tržne raziskave tujega tržišča v okviru razpisa javne agencije SPIRIT SLOVENIJA:

PROCESOV

V o.
K

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v
letu 2018

V pOTJE PROSTORE

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »Tržna raziskava za izdelek »Hibridne orgle«
- tržišče Nemčija« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:
- organizacijo
delavnice
oziroma svetovanja
z analizo
naših izdelkov
in storitev,
katere danes ponujamo
Prilagoditev
organizacije
podjetja
novemu
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poslovanja
obstoječim kupcem;
- izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti naše družbe;
Naložbo sofinancirata
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in izdelkov
Evropska
Unijaboizomogočen
Evropskega
- organizacijo
delavnice za določitev
ustreznihSlovenija
zahtev naših
s katerimi
učinkoviti
sklada
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nastop
na tržišču
in ozek izbor
segmenta, kjer bomo v nadaljevanju pričeli s tržnimi aktivnostmi;
- organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:
- obravnavo tržnih poti,
- izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh v začetni fazi,
- izdelavo predstavitve novega izdelka za predstavitve pri tujih kupcih,
- izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.
Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.
Termin izvajanja projekta: 01.01.2019 do 31.03.2019
Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije SPIRIT
Slovenija so v višini 4.500 €.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj
www.eu-skladi.si

