СУВЕНИРИ СРБИЈЕ
Аутентични, оригинални, уникатни сувенири из свих крајева Србије
www.SuveniriSrbije.com

ПРВА ДОМАЋА ИНТЕРНЕТ
СУВЕНИРНИЦА
www.SuveniriSrbije.com
Фирма Кројач је маја 2007. године покренула портал www.SuveniriSrbije.com
са жељом да оригинални, аутентични, уникатни, ручно рађени сувенири из
свих крајева Србије, буду успешно представљени и пласирани у првој домаћој
интернет сувенирници, и тако постану доступни широм света.
Годину дана након почетка рада, Сувенири Србије су постали кровно тело
сувенирског тржишта које окупља све значајне произвођаче сувенира и
постаје највећи дистрибутер сувенира на домаћем тржишту, уједно и највећи
портал сличне врсте у региону.
Сарађујући са правним и физичким лицима, пружили смо могућнност додатног
упошљавања, као и континуирани прилив финансијских средстава, што је
произвођачима сувенира од великог значаја.
Подршка: Туристичка организација Србије.
Садржај: Сувенири Србије нуде могућност куповине и наручивања путем
интернета; доставу на адресе широм света; стални конкурс за произвођаче
сувенира, месечне акције; попусте; избор најбољег украсног и најбољег
употребног сувенира; награде за сталне купце; посебне попусте за фирме;
сервисни центар за произвођаче; годишњу доделу Ознаке квалитета за
најбоље сувенире.
Корисници: компаније, институције, организације, домаћи и страни, тренутни
и потенцијални посетиоци Србије, резиденти и др.
Заштита: концепт пројекта и слоган “Ваш део Србије” су законом заштићени.
Адреса: www.SuveniriSrbije.com

Пласирано је више од

13.000
сувенира у првих годину дана рада чиме смо
постали један од најзначајнијих дитрибутера
сувенира у Србији.

Сарађујемо са

486
произвођача сувенира и старих занатлија из целе
Србије (појединци, правна лица, удружења), закључно
са 05. августом 2008. године.
Пријаве на конкурс стижу свакодневно.

НАГРАДЕ И
ПРИЗНАЊА
Туристички цвет 07/08
Најзначајнија награда у туризму, додељује Туристичка организација Србије
E-trgovina AWARD 2008
Најбоље интернет решење за унапређење електронског пословања
NIS PETROL WEB FEST
Номинација за најбољи пословни сајт
PC PRESS
TOП 50 најбољих сајтова у Србији

www.SuveniriSrbije.com

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Улогу и значај Сувенира Србије у промоцији и пласману сувенира препознају и
организатори туристичких и других значајних манифестација из Србије и
региона.
Учествовали смо у оквиру манифестација:
Светски конгрес медија IPI 2007, Истанбул и IPI 2008, Београд
Израда званичног сувенирског пакета за све учеснике конгреса

ЕYОF 2007, Београд
Организација продајне изложбе сувенира и промоција произвођача
Сајам Сувенира "Посетите Србију", Етнографски музеј 2007, Београд
Суорганизација
Бизнис база 2007, Београд
Излагачи на позив Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа
"44. Опленачка берба", Изложба сувенира, Топола-Опленац
Суорганизација
Сабор народног стваралаштва "Златне руке", Златар 2007 и 2008.
Председник жирија за најбољи сувенир, помоћ у пласману награђеног сувенира
Сајам туризма у Београду, наступ у оквиру ТОС-овог штанда
Организација наступа произвођача сувенира и старих занатлија
Берза бања, Врњачка Бања
Суорганизатори изложбе сувенира, статус Пријатеља манифестације
ЕУРОСОНГ 2008
Акција “Слатко срце Србије” и организација наступа произвођача сувенира и
старих занатлија и демонстрација рада у оквиру програма ТОС-а у Кнез
Михаиловој улици
РЕГАЛО 2008 – сајам сувенира и поклона, Софија, Бугарска

Просечно

20

упита недељно
пристиже Инфо сервису
Сувенира Србије.

ПРВИ РЕГИОНАЛНИ
БЕСПЛАТНИ ИНФО СЕРВИС
Формирањем прве домаће интернет сувенирнице Србије заживео је и први бесплатни
регионални инфо центар намењен старим занатлијама и произвођачима сувенира.
Инфо центар пружа информације о актуелним законима и прописима, кредитној
политици, корисним адресама, новостима, актуелним манифестацијама и др. У понуди је
и пружање помоћи произвођачима у вези визуелног идентитета производа (дизајн
амбалаже, етикете, интернет презентације), маркетиншког наступа на тржишту, као и
бесплатна саветодавна помоћ стручњака из области права и економије.
Радно време инфо сервиса: понедељак-петак, од 10.00 до 18.00 ч.
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ИЗ ВИРТУЕЛНОГ
У РЕАЛНОСТ
Мини сувенирнице
Сувенири Србије су поставили прве продајне витрине, тзв. Мини
сувенирнице, у угоститељским и трговинским објектима. Концепт Мини
сувенирница оцењен је као један од најбољих видова дистрибуције
сувенира.
Прве мини сувенирнице постављене су у ланцу књижара Булевар, као и у
хостелу In Old Shoes. Прва Мини сувенирница постављена је и у Новом
Саду у туристичкој агенцији “Авенија“. Поред Мини сувенирница,
сувенири се налазе у четири малопродајна места у Београду, као и у
Крагујевцу, Свилајнцу и Прокупљу.

Организована дистрибуција
Како би сувенири сарадника Сувенира Србије били доступнни што већем
броју купаца, Сувенири Србије су склопили уговор са највећим домаћим
дистрибутером књига и поклон програма ИПС-ом, захваљујући чему се
сувенири Србије могу купити у њиховим продајним објектима у Београду
(Мамут, Академија).

„Ваш део Србије”
Покренута је и сопствена производња сувенира који су прилагођени
захтевима тржишта - брза продукција, аутентичност, повољна цена.
Прва линија производа Сувенира Србије под заштићеном марком “Ваш
део Србије” чине Шљивовица, Босиљак, Медењак, Опанак, Чарапица,
Српска кутија.

МЕДИЈИ О
СУВЕНИРИМА СРБИЈЕ
Захваљујући великој подршци медија и у сарадњи са њима, указује се на значај развоја
сувенирског тржишта. О нашим активностима је објављено неколико десетина текстова
и емитован је велики број ТВ и радио прилога.
Један од задатака Сувенира Србије јесте да се медијски промовишу и произвођачи са
којима сарађујемо (сталне рубрике о произвођачима).
Подржали су нас: РТС, Студио Б, Фокс, Авала, Метрополис, Б92, Бета, Танјуг, Блиц,
Вечерње новости, Политика, Глас, 24 сата, Данас, Економист, Предузеће, Хоризонт, BBC
Serbia и многи други.
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РЕФЕРЕНЦЕ
Туристичка организација Србије
Министарство за дијаспору Владе РС
Амбасада Републике Србије у САД
Агенција за привредне регистре
ЈП ПТТ Србија
Медија центар
USAID Competitiveness Project
U.S. Steel Serbia
NIS PETROL
ЈРБ А.Д.
McCann Erickson Group Beograd
B.C.A. Mosaic
CAN Advertising

PiaR
ADOC
Schneider Electric Srbija
Eglo
Паком
Collegium Musicum
Caritas
Meridian Leasing
Hyatt Regency Belgrade
Hotel IN
Hotel Admiral Club
ТО Крагујевац
...

КРОЈАЧ Д.О.О.
Кеј ослобођења 29, 11080 Земун, Србија
Тел/факс: 011 2619 559, моб: 064 11 654 09
www.SuveniriSrbije.com, info@SuveniriSrbije.com

к

концепт и дизајн: www.krojac.com

