POSTANITE
DOBAVITELJ
#DOMAČIH!

Prijave
zbiramo do

30. 9. 2019

Spoštovani!
V veliko veselje nam je ponovno najaviti, da v Lidlu Slovenija odpiramo nov razpis za dobavitelje
Lidlove Lojtr’ce domačih. Tudi tokrat k prijavi vabimo vse male podjetnike, ki ustvarjate butične
slovenske izdelke, prežete s tradicijo, kreativnostjo, inovativnostjo pa tudi posluhom za okolje, v
katerem živimo. Razpis bo potekal od 2. do 30. septembra, vse podrobnosti v zvezi z njim pa najdete na www.lidl.si/lojtrca-domacih.
Kot vedno doslej bo nabor izbranih med vsemi prijavljeni do konca meseca oktobra opravila strokovna komisija, izbrani izdelki pa se bodo na naših policah predstavili naslednjo pomlad. Doslej se
je prek projekta Lidova Lojtr’ca domačih na naših policah predstavilo več kot 200 izdelkov približno 100 dobaviteljev prehranskih in neprehranskih izdelkov. Ponosni smo, da je naše sodelovanje z
njimi v veselje tako nam kot njim ter da nam radi zaupajo svojo pozitivno izkušnjo. Predvsem pa,
da je skupna pot, ki jo prehodimo od prijave do predstavitve na policah vseh Lidlovih trgovin v
Sloveniji, polna sodelovanja in skupnega dela na poti do končnega kakovostnega izdelka. Mnogo
pozornosti namreč namenimo ravno temu, da skupaj s proizvajalcem izdelek uskladimo z vsemi
standardi varnosti in kakovosti, ga ustrezno promoviramo ter glede na odzive kupcev na naše police uvrstimo tudi večkrat.
Lojtr’ca domačih je namreč projekt, ki je zasnovan tako, da dobaviteljem z enkratnim odkupom
izdelka in umestitvijo v vse naše poslovalnice omogočimo vseslovensko predstavitev in promocijo
izdelka. Kupci pridejo z njim v stik in praksa dokazuje, da jih dobra izkušnja iz naše trgovine spodbudi tudi k nadaljnjemu raziskovanju celotne ponudbe proizvajalca. Kaj so nam o svoji izkušnji
z Lojtr’co domačih zaupali nekateri dobavitelji, si lahko preberete tudi na lidl.si/lojtrca-domacih.
Vabimo vas, da se s svojim izdelkom, lahko pa tudi več njih, zavihtite stopničko više! Že sedaj se
veselimo sodelovanja z vami, saj so energija, kreativnost in motivacija, ki jih imate mali
butični proizvajalci, resnično navdihujoči tudi za nas!
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na številki 01 7297 600 ali prek elektronske pošte
leo.oberzan@lidl.si.
Z lepimi pozdravi,
Leo Oberžan
Vodja projekta Lidlova Lojtr’ca domačih
Oddelek nabave
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