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Skupaj za razvoj novih trgov
in poveča je prodaje
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OPIS PODJETJA
Fimago d.o.o. je svetoval o podjetje, ki že 25 let uspeš o po aga do ači i tuji izvoz o
usmerjenim podjetjem pri prodoru na tuje trge, iskanju pravih poslovnih partnerjev in
postavitvi uči kovitih arketi ških strategij. V Fimagu smo specializirani za italijansko
tržišče, kjer s o razvili odlič e poslov e povezave i dolgolet a part erstva s števil i i
podjetji, sektorski i združe ji i podpor i i i stitu ija i.
Podjetje Fimago je tudi urad i poo lašče i zastop ik ajvečje italijanske organizacije
agentov, AGENT 321 za območje Slove ije. Že vrsto let uspeš o sodeluje o pri orga iza iji
i podpori slove ski podjetje pri udeležbi na nacionalnih in regionalnih Forumih agentov.
Do danes lahko ašteje o več kot 330 zadovolj ih do ačih i tujih stra k. Po oč, ki jo
nudimo podjetjem, je konkretna in zagotavlja jasne ter merljive rezultate. Imamo bogate
izkuš je i do re poslov e od ose s števil i i italijanskimi podjetji, podpornimi institucijami
i sektorski i združe ji.

PODROČJA DELOVANJA
Izvozno svetovanje

•
•
•
•

Izvajanje promocije podjetja na italijanskem trgu,
oblikovanje uči kovite arketi ške strategije za vstop na ta ciljni trg,
iska je ajpri er ejših poslov ih part erjev a italija ske tržišču ,
orga iza ijska, strokov a i jezikov a po oč pri poslov ih sreča jih i pogaja jih z
izbranimi partnerji.

Marketi ške strategije i raziskave trga

•
•

•

•

O likova je elovite arketi ške strategije za vstop na italijansko tržišče,
po principu modularnega sistema svetovanja vodi o aroč ika skozi vsa istve a
pro le ska področja, ki jih ora le-ta poznati pred vstopom na italijanski trg,
izdelava trž ih a aliz ( povpraševa je, ko kure a, e a, siste distri u ije a
italijanskem trgu)
ačrtova je i izvaja je aktiv osti za uspeše prodor na italijanski trg
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Ko č i rezultat ašega dela je uči kovita strategija pozicioniranja in neposredni kontakti s
preverjenimi poslovnimi partnerji. Več o aših storitvah in referencah lahko ajdete a aši
spletni strani www.fimago.si.

Usposabljanj prodajnih ekip
V Fi agu s o, a podlagi več kot 25 let ega dela z do ači i i tuji i podjetji ter
akade skih izkuše j direktorice a področju trže ja i prodaje, razvili Celovito šolo trže ja
in prodaje, ki predstavlja modularno oblikovan sklop interaktivnih delavnic, ki zajemajo:
•
•
•

vsa ključ a z a ja s področja trže ja, prodaje i ko u i ira ja,
temeljijo na uporabi praktič ih teh ik i orodij,
vključujejo vse nivoje zaposlenih.

Delavnice in usposabljanja Celovite šole trže ja so ile izvede a v številnih slovenskih
podjetjih, bankah, zavarovalnicah ter za podjetja štirih ko pete č ih e trov
Ko pete č ega e tra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Ko pete č ega e tra
slove ske živilske i dustrije - KOC HRANA, Ko pete č ega centra za trajnostno
grad e ištvo - KOC SOTRAG ter Ko pete č ega e tra za logistiko - KOC LOGINS.
Skupaj se je naših delav i
udeleže ev.

do da es udeležilo več kot 300 podjetij in preko 1100

Več o aših izobraževa jih in usposabljanjih si lahko pogledate na spletni strani
www.uspesen.si.
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