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Razvoini center Srca Sloveniie izvedel analizo stania na
podroiiu podietniSkega pristopa v sektoriu predelave loLastniitYo
kalne hrane. V raziskavo so
bile vkliuiene kmetiie z dopolnilnimi deiavnostmi ter
mikropodietia v seltoriu predelave hrane (meso, nledni
izdelki, kruh in kru5ni izdelki, Cebelarstvoitd.).
V 16 obdinah (Dol pri Ljubljani, DomZale, Hrastnik,
Ivandna Gorica, Kamnik, Kor Prvageneracija
podietja
lastniSkega
druiinskega
menda, Litija, Lukovica, MenI Druga
podietja
lastni5kega
ved}generacija
druiinskega
{ali
geS,Moravde,Radede,Sentrur NedruZinsko
podjetje
pert, Smartnopri Litiji, Tlbovlje, Trzin in Zagorjeob Savi) je
bilo junija 2O'1.2v
sektorjupredelave Zivil registriranih 184 bre odnose s strankami, glav- pomanikanie znanja s podroCposlovnih subjektov z organi- ne slabostipa sejim zdijo zah- ja marketinga.
Vedinaanketirancev ima pozaciiskimi oblikami nosilec tevna administracija, oteZen
dopolnilnih dejavnosti na dostop do finandnih virov in leg registracije znotraj sektorkmetiji, s. p. in d. o. o.
lzsledki analize kaZejo,da so proizvajalci navajeni na stalna ft
I
prodajna mesta in praviloma I
,_
ne poskuSajoz uvedbo novih
trZnih poti. Prevladuje proda- t
ja v bliZini doma in na obidajnih, poznanih lokacijah, kot so
lokalne trZnice in kmetijski J
sejmi. Tovrstno prodajo je kot
najboljpogostooznadilo66 %
anketirancev. Sledita prodaja ,(
v lastni trgovini in prodaja na 1l
domu (56 %).Odstotki prodaje pridelkov in izdelkov prek !
javnih narodil in prodajehote- j
lom in restawacijam so nizki, t
pod 25 o/o. Proizvajalci kot ,.
glavno prednost svojegaposla
izpostavljajo kakovost in do-

vkliu6enih
uanketiranje,
fl poslovnih
subjehou,
zobmoija
SrcaSloveniie

l;

ja predelave Zivil registrirane
tudi druge dejavnosti. Poveduje sehend vkljudevanja kulttunih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, saj se ponudniki zavedajo, da je heba slediti zahtevam gostov, zato jim
po svojih modeh posku5ajo
prilagoditi tudi ponudbo.
Podjetjaso sev zadnjih treh
Ietih v najvedji meri posluZevala sprememb na podrodju
marketin5kih konceptov in
strategij. Najved sprememb je
bilo povezanih s spreminjanjem embalaZe,uvajanjem novih prodajnih poti (spletna
prodaja) in s promocijo (oblikovanje blagovnih znamk,
promocija na socialnih omreZiih itd.).
Nov izdelek je v zadnjih
treh letih lansiralo kar 60 %
anketirancev, novo storitev pa
4O o/o.Posebnegapomena je
pridobivanje informacij in novih znanj. 4'1.,5o/ovpra5anih je
izobraZevanje in delavnice
opredelilo kot kljudno pomod,
36,6 % anketiranih pa ie izpostavilo tudi trZno usmerjenost
prodaje.
Monika Gvetkov

