Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Elite travel d.o.o.

Projekt „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Elite travel inteziviranjem sudjelovanja na
međunarodnim sajmovima“ koji provodi poduzeće Elite travel d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog
i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“.
Opis projekta:
Provedbom projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti društva Elite travel inteziviranjem sudjelovanja
na međunarodnim sajmovima“ nastoji se podići razvoj i konkurentnost tvrtke kroz sudjelovanje na
sajmovima međunarodnog karaktera, pokretanjem novih oblika turizma i proširenjem ponude usluga
usmjerenih na produljenje sezone. Međunarodni sajmovi su marketinške, edukativne i network platforme
koje povećavaju potencijal izvoznih poduzeća. Povećanjem izvoza sudjeluje se u razvoju nacionalne,
regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta. Projekt će utjecati na ostvarivanje ciljeva
tvrtke kroz sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima i sudjelovanja na B2B poslovnim razgovorima i
susretima što će rezultirati povećanjem prihoda od izvoza i jačanjem pozicije tvrtke na tržištu.
Elementi projekta:
•
•
•
•
•

Element 1 – Nastup na međunarodnim sajmovima izvan HR
Element 2 – Izrada promotivnog materijala za nastupe na međunarodnim sajmovima izvan RH
Element 3 – Sudjelovanje na B2B poslovnim razgovorima i susretima koji se održavaju u sklopu
međunarodnih sajmova izvan RH
Element V – Promidžba i vidljivost
Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Cilj Poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih
proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno
tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju
udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom
okruženju.
Specifični cilj projekta je ojačati pristutnost tvrtke Elite travel d.o.o. u nastupima na međunarodnom tržištu
te povećati prihode od prodaje i prihode od izvoza.

Rezultati projekta:
•

Povećani prihod od prodaje 21%

•

Povećani prihod od izvoza 21%

•

Sklopljeno pet novih ugovora o suradnji

•

Privatna ulaganja: 600.914,79 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 9. siječnja 2018. do 9. prosinca 2019.
Ukupna vrijednost projekta je 1.463.668,54 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 862.753,75 HRK.
Više informacija:
+385 20 358 200
elite@elite.hr
https://www.elite.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
www.strukturnifondovi.hr
https://razvoj.gov.hr/
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