POPIS TER PREDSTAVITEV IZDELKOV MLEKARNE

ODKUP LESA

Poslovili smo se od zelo nenavadnega l. 2020, ki je
bil predvsem zaznamovan s koronavirusom COVID19. Ta je bil glavni krivec za drastični padec prodajnih in posledično tudi odkupnih cen večine gozdnih
sortimentov v marcu 2020. Do jeseni so bile tržne
razmere za prodajo lesa zelo neugodne in temu primerne so bile tudi količine odkupljenega lesa v obdobju od aprila do oktobra 2020.
V zadnjem tromesečju 2020 se je trend obrnil in odkupne cene za sortimente iglavcev smo dvignili v
začetku oktobra, nato v začetku decembra in
ponovno s 1. 1. 2021.
S tem smo se že skoraj povsem približali povprečju
odkupne cene za hlodovino smreke in jelke, ki je
veljala v l. 2013, torej pred žledolomom, ko smo bili
cenovno na najvišjem nivoju.
Poudaril bi, da je trenutna tržna situacija za prodajo
hlodovine iglavcev zelo ugodna, zato želim, da jo izkoristite in nam les čim hitreje ponudite v odkup.
Za dodatne informacije se obrnite na naše odkupovalce lesa ali pokličite na tel.: 041 758 932.
Jernej Nastran

V jesenskih mesecih smo z ekipama Loške mlekarne
in marketinga celovito prenovili nabor artiklov
Loške mlekarne. Izdelan je izpopolnjen katalog
izdelkov, ki vsebuje tudi tehnične liste posameznega artikla (skupina, tip artikla, sestavine, pakiranje, rok uporabe,…).
Poleg izčiščenega kataloga se je vzporedno prenovilo priporočila za potniško službo. Katalog je na
voljo v dveh večjih oblikah, primernih za deljenje
naročnikom in poslovnim partnerjem ter kot
pomoč prodajalkam in komercialni službi, manjša
knjižica pa je primerna za deljenje kupcem v trgovinah in na drugih prodajnih mestih.
S tem smo pridobili celoten nabor izdelkov Loške
mlekarne, ki je primeren tudi kot promocijski material s katerim se lahko pohvalimo širše.
Na enak način se bomo lotili še popisa artiklov blagovnih znamk Mesnine Bohinja in Arvaj, vse pa bo
dobro izhodišče za vse ostale promocijske vsebine
na naših spletnih in fb straneh.

KOMERCIALNA PONUDBA
Ker so žal letošnje leto časi drugačni in ni bilo
mogoče izvesti vsakoletnih predavanj semenskih
hiš, smo se v Loški zadrugi potrudili in pripravili kataloge, propagandi material, na voljo bodo tudi
ceniki različnih dobaviteljev.
Semenski krompir bomo dobavljali od Intersemena, Agrosaata, Semenarne Ljubljana, Roka, Semenarna Ljubljana, Planta, ter Kmetijskega inštituta Slovenije.
Semensko koruza bo na voljo od Pioneerja, Syngente, Agrosaata, Saatbaulinza, Agromaga, Semenarne Ljubljana, BC Inštitut, NS seme, Ossijek,
KWS, ter Oseva.
Semena trav za kmetijske namene bodo na voljo od
Semenarne Ljubljana, Agromaga, Agrosata, Saatbau, in NS Seme.
Vabljeni v naše tehnične trgovine k naročilu semen,
predvsem hibridov koruze, kjer je zaloga tretiranih
koruz omejena.

V PUSTNEM ČASU
STE LEPO VABLJENI
V NAŠE ŽIVILSKE TRGOVINE
K NAKUPU OKUSNIH KROFOV
VEČ DOBAVITELJEV

Na zalogi imamo tudi Agro Apno v big bag vrečah
po 500 ali 1000 kg. Dobavimo pa tudi apnenčevo
moko, ter trosilnik za raztros.
Če še kdo potrebuje slamo v kockah jih imamo še
nekaj, bala tehta 360kg.
Matjaž Podrekar

www.loska-zadruga.si
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