
WiBuBa bar NAJBOLJŠI V KOMUNIKACIJI
Inovativen živilski izdelek slovenske ekipe navdušil mednarodno
ocenjevalno komisijo Ecotrophelia Europe 2022 s komunikacijsko

strategijo živilskega izdelka
 
Sporočilo za medije
 
Ljubljana, 18. oktober 2022: Ekipa študentk Biotehniške fakultete je na
tekmovanju Ecotrophelia Europe 2022, ki je potekalo v okviru mednarodnega
živilskega sejma SIAL v Parizu osvojila nagrado za najboljšo komunikacijsko
strategijo novega živilskega izdelka. Mednarodno ocenjevalno komisijo je
prepričala z izdelkom WiBuBa bar, ki ga je razvila v okviru tekmovanja
Ecotrophelia Slovenija 2022.

Ekipa, ki jo sestavljajo Patricija Kunstek, Ivana Turnšek, Suzana Kralj in Nina Maček,
je pod mentorstvom dr. Evgena Benedika in prof. Stephena Pearsona razvila izdelek
WiBuBa bar. Gre za skupino treh žitnih ploščic, zasnovanih na način, da naravno
vsebujejo hranila, pomembna v obdobju načrtovanja zanositve (WISH bar),
nosečnosti (BUMP bar) in dojenja (BABY bar).
 
V dveh dneh se je na evropskem tekmovanju predstavilo 14 ekip iz različnih
evropskih držav, prav slovenska ekipa pa je s svojim marketinškim načrtom najbolj
navdušila mednarodno strokovno ocenjevalno komisijo, ki je med vsemi
predstavljenimi ekipami in izdelki nagrado za najboljšo komunikacijsko strategijo
dodelila prav slovenski ekipi.
 
Prvo mesto na tekmovanju Ecotrophelia Europe 2022 je osvojila srbska ekipa z
izdelkom Beetscuits, na drugo mesto se je uvrstila portugalska ekipa z izdelkom
Handy rice, na tretje pa danska ekipa z izdelkom Crrrunchies.
 
Ecotrophelia je študentsko tekmovanje s področja inovacij v agroživilstvu, v okviru
katerega ekipe študentov razvijejo nov inovativen živilski izdelek. Tekmovanje v prvi
fazi poteka na nacionalni ravni, zmagovalna ekipa nacionalnega tekmovanja pa se
udeleži tekmovanja na evropski ravni. Slovenija je del tekmovanja že od samega
začetka leta 2008, organizator tekmovanja na nacionalni ravni pa je Zbornica
kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije.
 
Celoten posnetek razglasitve si lahko ogledate tudi na Facebook profilu Ecotrophelia
Europe.
 
Prilagamo tudi fotografijo.
 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS

https://fb.watch/geaf33-kW7/
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/DOGODKI/Slika%20ekipe.jpg


Dodatne informacije:
mag.  Anita Jakuš, 01 58 98 003, anita.jakus@gzs.si
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