Lokalne ponudnike povezujemo v
skupni nastop na lokalnih in tujih trgih
pod novo blagovno znamko GlaMUR - Užitek
ob reki (Genuss am Fluss)

Vabilo lokalnim ponudnikom k sodelovanju pri projektu
GlaMUR - Užitek ob reki
Ponujate kakovostne lokalne izdelke in želite povečati svojo prepoznavnost?
Želite prodreti tudi tudi preko meje?

Izkoristite izjemno možnost povezovanja z drugimi ponudniki pod slovensko-avstrijsko blagovno znamko
»GlaMUR – UŽITEK OB REKI« ter priložnost BREZPLAČNE PROMOCIJE svoje ponudbe!
S projektom želimo okrepiti pomen lokalne ponudbe in samooskrbe ter povezati najboljše lokalne
proizvajalce oz. ponudnike na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo.
Lokalne ponudnike, ki se nahajate na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer,
Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej vabimo, da se vključite v projekt sodelovanja
GlaMUR, ki povezuje slovenski LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih goric ter avstrijski LAS
Vulkanland.
Sodelujoči ponudniki boste lahko svoje izdelke prodajali na vzpostavljenih prodajnih kotičkih po celotnem
območju sodelujočih LAS, svojo ponudbo pa boste lahko na posebej označenih stojnicah promovirali in tržili
tudi na več dobro obiskanih dogodkih.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

pokličite 02 585 13 40 ali pišite na info@las-prlekija.com!

Predstavite svojo ponudbo v atraktivni mobilni aplikaciji!
V okviru projekta Glamur razvijamo moderno mobilno aplikacijo, ki bo uporabnikom pametnih
telefonov omogočala iskanje po ponudbi različnih lokalnih izdelkov, vin, gostinski ponudbi, za turiste
pa bo zanimivo predvsem iskanje po ponudbi nastanitev ter turističnih zanimivostih in doživetjih po
posameznih občinah na območju LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih Goric.
Trijezična aplikacija (slovenščina, angleščina, nemščina) bo uporabnike obveščala tudi o zanimivih
prihajajočih lokalnih dogodkih.
Veliko število ponudnikov se je že odzvalo našemu vabilu in so že del baze podatkov mobilne aplikacije.
V kolikor se še niste odzvali, ali pa smo vas morda spregledali, vabljeni, da pošljete vaše podatke na
info@prlekija.com ali pa pokličete 02 585 13 40!

Lokalna akcijska skupina Prlekija
Prešernova ul. 2
Ljutomer 9240
Več o operaciji Glamur
Izdajatelj e-novic: Prleška razvojna agencija giz. Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
T: +386 (0)2 585 13 40, E: info@las-prlekija.com, www.las-prlekija.com
Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

