
Spoštovani!

Pred nami je nova, odlična priložnost za male butične proizvajalce Slovenije! Lidlova Lojtr'ca 
domačih – projekt, ki smo ga razvili kot pomoč in spodbudo malogospodarstvu – vstopa v peto 
sezono in odlične povratne informacije dosedanjih dobaviteljev z Lojtr'ce domačih nam potrjujejo, 
da je projekt dosegel svoj namen. Postal je odlična podpora vsem, ki želijo svoje butične, 
kakovostne produkte predstaviti širši slovenski javnosti, se razvijati, izpopolniti in pridobiti nova 
poslovna in marketinška znanja.

POVABITE SVOJE PARTNERJE K RAZPISU!

Verjamemo, da je Lidlova lojtr'ca domačih odlična priložnost tudi za vaše partnerje in člane, zato 
vas vabimo k sodelovanju: informacijo o odprtem razpisu za izbor izdelkov nove sezone Lidlove 
Lojtr'ce domačih prenesite vsem proizvajalcem, ki bi jih utegnilo zanimati.
Razpis je odprt do 30. septembra 2020, prijava pa je izredno preprosta. Izdelke skupaj z 
izpolnjenim obrazcem prijavitelj dostavi na naslov: Lidl Slovenija, Pod lipami 1, Komenda. 
Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na www.lidl.si/lojtrca-domacih, kjer dobite tudi 
prijavni obrazec.

LOJTR'CA DOMAČIH JE ODLIČNA ODSKOČNA DESKA!

Mnogi naši butični dobavitelji z Lojtr'ce domačih so nam zaupali, da je odločitev, prijaviti se na 
Lojtr'co domačih, najtežja. Strah, nesigurnost, dvomi ipd. izvirajo iz pomisleka sodelovanja z 
velikim trgovcem. No, izkušnje vsakega od njih potrjujejo, da je bila odločitev prava, še posebej 
zato, ker se ekipa Lidlove Lojtr'ce domačih izbranim dobaviteljem v fazi priprav resnično posveti in 
ponudi pomoč pri dokončni pripravi izdelka za predstavitev na prodajnih policah. Med drugim tudi 
na Akademiji Lidlove Lojtr'ce domačih, ki jo organiziramo tekom procesa priprav. 

Preverjena kakovost in varnost izdelka. Dodatne znanja in izkušnje. Predstavitev izdelka 
v vseh trgovinah Lidla Slovenija po vsej Sloveniji. Promocija izdelka na spletni strani in 
družbenih kanalih Lidla Slovenija. Stalna pomoč in podpora. 

V prilogi dodajamo vabilo, ki ga lahko posredujete naprej svojim partnerjem oz. članom, za kar se 
vam iskreno zahvaljujemo.

Prijazen pozdrav,

Mark Ilić
Vodja projekta Lidlova Lojtr'ca domačih

Butično 
je odlično! 


