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 OPIS PODJETJA 

 

Fimago d.o.o. je svetovalﾐo podjetje, ki že 25 let uspešﾐo poﾏaga doﾏačiﾏ iﾐ tujiﾏ izvozﾐo 
usmerjenim podjetjem pri prodoru na tuje trge, iskanju pravih poslovnih partnerjev in 

postavitvi učiﾐkovitih ﾏarketiﾐških strategij. V Fimagu smo specializirani za italijansko 

tržišče, kjer sﾏo razvili odličﾐe poslovﾐe povezave iﾐ dolgoletﾐa partﾐerstva s številﾐiﾏi 
podjetji, sektorskiﾏi združeﾐji iﾐ podporﾐiﾏi iﾐstituIijaﾏi.  

 

Podjetje Fimago je tudi uradﾐi pooHlaščeﾐi zastopﾐik ﾐajvečje italijanske organizacije 

agentov, AGENT 321  za območje Sloveﾐije. Že vrsto let uspešﾐo sodelujeﾏo pri orgaﾐizaIiji 
iﾐ podpori sloveﾐskiﾏ podjetjeﾏ pri udeležbi na nacionalnih in regionalnih Forumih agentov.  

 

Do danes lahko ﾐaštejeﾏo več kot 330 zadovoljﾐih doﾏačih iﾐ tujih straﾐk. Poﾏoč, ki jo 
nudimo podjetjem, je konkretna in zagotavlja jasne ter merljive rezultate. Imamo bogate 

izkušﾐje iﾐ doHre poslovﾐe odﾐose s številﾐiﾏi italijanskimi podjetji, podpornimi institucijami 

iﾐ sektorskiﾏi združeﾐji. 
 

 

 PODROČJA DELOVANJA 

Izvozno svetovanje 

• Izvajanje promocije podjetja na italijanskem trgu, 

• oblikovanje učiﾐkovite ﾏarketiﾐške strategije za vstop na ta ciljni trg, 

• iskaﾐje ﾐajpriﾏerﾐejših poslovﾐih partﾐerjev ﾐa italijaﾐskeﾏ tržišču , 
• orgaﾐizaIijska, strokovﾐa iﾐ jezikovﾐa poﾏoč pri poslovﾐih srečaﾐjih iﾐ pogajaﾐjih z 

izbranimi partnerji. 

 

Marketiﾐške strategije iﾐ raziskave trga 

• OHlikovaﾐje Ielovite ﾏarketiﾐške strategije za vstop na italijansko tržišče, 
• po principu modularnega sistema svetovanja vodiﾏo ﾐaročﾐika skozi vsa Histveﾐa 

proHleﾏska področja, ki jih ﾏora le-ta poznati pred vstopom na italijanski trg,  

• izdelava tržﾐih aﾐaliz ( povpraševaﾐje, koﾐkureﾐIa, Ieﾐa, sisteﾏ distriHuIije ﾐa 
italijanskem trgu) 

• ﾐačrtovaﾐje iﾐ izvajaﾐje aktivﾐosti za uspešeﾐ prodor na italijanski trg 
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Koﾐčﾐi rezultat ﾐašega dela je učiﾐkovita strategija pozicioniranja in neposredni kontakti s 

preverjenimi poslovnimi partnerji. Več o ﾐaših storitvah in referencah lahko ﾐajdete ﾐa ﾐaši 
spletni strani www.fimago.si. 

 

Usposabljanj prodajnih ekip 

V Fiﾏagu sﾏo, ﾐa podlagi več kot 25 letﾐega dela z doﾏačiﾏi iﾐ tujiﾏi podjetji ter 
akadeﾏskih izkušeﾐj direktorice ﾐa področju tržeﾐja iﾐ prodaje, razvili Celovito šolo tržeﾐja 

in prodaje, ki predstavlja modularno oblikovan sklop interaktivnih delavnic, ki zajemajo: 

  

• vsa ključﾐa zﾐaﾐja s področja tržeﾐja, prodaje iﾐ koﾏuﾐiIiraﾐja, 

• temeljijo na uporabi praktičﾐih tehﾐik iﾐ orodij, 

• vključujejo vse nivoje zaposlenih. 

 

Delavnice in usposabljanja Celovite šole tržeﾐja so Hile izvedeﾐa v  številnih slovenskih 

podjetjih, bankah, zavarovalnicah ter za podjetja štirih koﾏpeteﾐčﾐih Ieﾐtrov 
Koﾏpeteﾐčﾐega Ieﾐtra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Koﾏpeteﾐčﾐega Ieﾐtra 
sloveﾐske živilske iﾐdustrije - KOC HRANA, Koﾏpeteﾐčﾐega centra za trajnostno 

gradHeﾐištvo - KOC SOTRAG ter Koﾏpeteﾐčﾐega Ieﾐtra za logistiko - KOC LOGINS.  

Skupaj se je naših delavﾐiI do daﾐes udeležilo več kot 300 podjetij in preko 1100 

udeležeﾐIev.  
 

Več o ﾐaših izobraževaﾐjih in usposabljanjih si lahko pogledate na spletni strani 

www.uspesen.si. 
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