ПРИЈАВА СУВЕНИРА НА ПОРТАЛ WWW.SUVENIRISRBIJE.COM
- ФОРМУЛАР „МОЈ СУВЕНИР“ -

Поштовани произвођачи сувенира,
Молимо Вас да пажљиво прочитате и пратите упутства која се налазе на овој
страни, како би Ваш сувенир био репрезентативно и правилно уврштен у понуду
портала.
Слање формулара „Мој Сувенир“ је Ваша пријава на Конкурс за представљање
сувенира у оквиру портала www.SuveniriSrbije.com
Позовите нас у случају потребе за додатним информацијама и појашњењима!
Телефони за информације су истакнути при дну стране.

ШТА ЈЕ СУВЕНИР?
Сувенири који су представљени на порталу су аутентични, уникатни, ручно рађени, направљени од
материјала који су карактеристични за наше поднебље, украсни или употребни, величине и тежине које су
прилагођене лаком транспорту, адекватно упаковани и што је најважније – карактеришу Србију у сваком
свом детаљу!

Препоручене одлике сувенира, како би били у понуди портала www.SuveniriSrbije.com, су:

 Сувенир одражава аутентичност поднебља са којег потиче или на које се односи
 Сувенир задовољава основне стандарде квалитета тржишно оријентисаних производа
 Прехрамбени производи, пића, одевни предмети јесу сувенир једино уколико су представљени
у форми сувенира (адекватно паковање, мала амбалажа и др.)
 Материјал од којег се сувенир производи мора бити са подручја на који се сувенир односи.
 Карактеристика одређеног подручја истиче се изгледом, материјалом и/или начином
производње сувенира, не само натписом назива на сувениру („Поздрав из Београда“)
 Сувенир може бити украсног и/или употребног карактера
 Величина и тежина сувенира је прилагођена захтевима транспорта
 Сувенир може бити масовни индустријски производ, нарочито уколико је сам тај процес
производње симбол одређеног поднебља
 Сувенир не сме да вређа национална, верска и етичка опредељења корисника нити да наноси
било какву штету.
 Сувенир може да буде и постојећи предмет који је упакован на адекватан начин
 Сувенир мора бити тако израђен да ни на који начин не може узроковати повреду
корисника/купца
 „Сувенири Србије“ задржавају право одлуке који ће производи бити представљени на
порталу

Начин представљања сувенира на порталу се одвија у 3 фазе:
1.
2.
3.

Пријава на конкурс
Потписивање уговора
Постављање на портал

Конкурс којим се произвођач пријављује да учествује на порталу са својом сувенирском понудом, сталног је
карактера.
Право продаје сувенира преко портала имају произвођачи сувенира (физичка лица, као и правна лица у
случају да немају сопствену развијену дистрибуцију, као ни место пласмана).

Услови сарадње, права и обавезе дефинишу се посебним уговором о сарадњи, који се склапа између
произвођача и фирме Кројач д.о.о, а који се добија на увид по захтеву.
Продајна цена сувенира се формира додавањем одређеног процента на цену коју одреди произвођач.
Исплаћивање произвођачима врши се на месечном нивоу, по продаји производа.
Напомена: Ваши производи ће бити у понуди портала тек по потписивању уговора између произвођача и
фирме Кројач д.о.о.
„Сувенири Србије“ задржавају право одлуке који ће производи бити представљени на порталу.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ НА КОНКУРС?
ПАЖЉИВО ПОПУНИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ И СА ПРАТЕЋИМ ФОТОГРАФИЈАМА ГА ПОШАЉИТЕ НА EMAIL: kancelarija@SuveniriSrbije.com, са назнаком „Пријава на конкурс“ (унесите у поље Subject приликом
слања mail-а)
Уколико формулар „Мој сувенир“ не шаљете E-mail-ом, можете га одштампати, попунити и са пратећим
фотографијама (на CD или DVD формату) послати поштом на адресу КРОЈАЧ Д.О.О, Кеј ослобођења 29,
11080 Земун, Србија, уз назнаку „Пријава на конкурс“, или нам га лично донети на адресу Караматина
28, Земун.
Уколико имате више сувенира, молимо Вас да ископирате страну/табелу „ОПИС СУВЕНИРА“ и пошаљете
нам за сваки сувенир посебно попуњен образац, уз пратећу фотографију.
Очекујте наш позив у року од 24 до 72 часа од тренутка пријављивања на Конкурс, односно слања
формулара „Мој сувенир“. Уколико Вас не позовемо у предвиђеном року (могући разлог: неправилно унети
подаци), молимо Вас да нас контактирате телефоном или mail-ом или поновите слање обрасца.

ПРАВИЛА ЗА ФОТОГРАФИЈЕ
За сваки сувенир који ће бити у понуди портала потребно је доставити посебну фотографију
(један сувенир по фотографији, групне фотографије различитих сувенира нису потребне)
Сувенири за које не постоји фотографија неће бити у понуди портала
Обавезне карактеристике фотографије:
Облик: Дигитална фотографија
Величина: од 2MPx
Боја: Колор
Позадина: Бела (снимљена на белој подлози, дневно светло пожељно, без осветљења блицом) или
контрастна боја у односу на сувенир
Сувенир мора заузимати минимум 2/3 фотографије, приказан у тоталу.
Дозвољени су и прикази детаља сувенира на фотографији, али на пратећој фотографији (слати је уз
обавезну фотографију која приказује сувенир у тоталу).
Начин доставе: E-mail-ом уз формулар „Мој сувенир“, лично или поштом на CD или DVD формату
(детаљније објашњење и адреса налазе се у тексту изнад)
У могућности смо да фотографишемо Ваше сувенире (ова услуга се наплаћује по актуелном ценовнику).
Фотографије које не одговарају квалитету фотографија заступљених на порталу неће бити уврштене у
понуду Сувенира Србије.

ПОЗОВИТЕ НАС У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА!
Телефони за информације: 011/2619 559 и 064/11 654 09
Кројач д.о.о, Кеј ослобођења 29, 11080 Земун
kancelarija@SuveniriSrbije.com, www.SuveniriSrbije.com
Радно време: понедељак-петак, од 10 до 18 часова

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРОИЗВОЂАЧА
Поља означена * су обавезна
* Име и презиме:
Назив фирме:
* Адреса:
* Место:
* Поштански број:
* Телефон:
Мобилни:
* E-mail:
URL:
* Број личне карте:
* ЈМБГ:

* О произвођачу:
Прочитајте текст испод табеле

Приликом представљања и деталнијег описа сувенира на порталу, наводи се и текст о произвођачу (од када
се бави израдом сувенира, почеци, успеси, разлози, награде, занимљивост...). Разлог постојања овог дела
јесте Ваша промоција. Не заборавите да прича продаје производ и да посетиоци желе да знају ко је направио
сувенир. Искуство говори да се на овај начин продаја повећава и до 45%.
Текст би требало да садржи до 1000 карактера (са размаком).
Напомена: На порталу ће бити истакнути САМО име и презиме произвођача, као и текст „О произвођачу“.
Остали лични подаци неће бити публиковани, ради заштите произвођача и портала.

О СУВЕНИРУ
Поља означена * су обавезна
*Ваше име и презиме:
* Назив сувенира:
* Део Србије на који се односи:
* Материјал:
* Начин израде:
* Димензије и тежина:

* Опис:

* Цена по једном примерку (дин):
* Трајност:
* Декларација о здравственој
исправности употребних материјала
непознатог порекла и састава
* Време израде једног примерка:
* Време израде више од 10
примерака:

* Прича о сувениру:
Прочитајте текст испод табеле

Прича, односно доживљај, има одлучујући утицај на успех производа на тржишту. Уколико постоји занимљива прича о
разлогу настанка сувенира, напишите је. Истакните аутентичност Вашег сувенира! Уколико имате потешкоћа у
дефинисању, позовите нас како бисмо заједно осмислили најбољу причу за Ваш сувенир.
Пример: сувенир који приказује одређену област, природну атракцију, споменик, обичај и друго, прати и прича о тој
области, атракцији, здању, споменику, обичају... Текст би требало да садржи до 1000 карактера (са размаком).
Напомена: Уколико имате више сувенира, молимо Вас да ископирате страну/табелу „ОПИС СУВЕНИРА“ (страна на којој
се тренутно налазите) и пошаљете нам за сваки сувенир посебно попуњен образац, уз пратећу фотографију.

ПОЗОВИТЕ НАС У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА!
Телефони за информације: 011/2619 559 и 064/11 654 09. Радно време: понедељак-петак, од 10 до 18
часова

