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Radar izvoza storitev - koristno orodje za usmerjanje

izvoza na mednarodne trge

Mnenje prve certificirane managerke storitvizacije v Evropi

Projekt podpira Interreg

CENTRAL EUROPE Prpgramme, 

ki je financiran s strani 

Evropskega sklada za 

regionalni razvoj.

“RADAR, ki je bilo razvito v projektu ProsperAMnet, bo zelo

pomembno orodje za povečanje uspešnosti izvoza storitev

naprednih proizvajalcev v osrednji Evropi” je povedala

italijanka Alessandra Gruppi, prva certificirana managerka

storitvizacije v Evropi.

“Radar – pojasnjuje – omogoča obravnavo

mednacionalizacijskih strategij MSP na tujih trgih,

strategije, pri katerih ima lahko servitizacija ključno

vlogo.” Po mnenju Gruppijeve, storitvizacija predstavlja

veliko možnost, ne samo za preveritev razvojnih trendov na

notranjem trgu, temveč omogoča nove priložnosti za razvoj

tudi na novih tujih trgih, zlasti na tistih, na katerih kultura

kupcev ni vezana samo na lastništvo blaga, temveč

predvsem na uporabno vrednost, ki jo izdelek lahko

zagotovi.

“Storitvizacija preusmeri pozornost iz cenovne

konkurenčnosti na uporabno vrednost« pojasnjuje. »To

omogoča pripravo mednarodne strategije za vstop na

nove trge brez negativnega vpliva na ceno. Še več, na

finančno šibkih trgih, je lahko poslovni model storitvizacija

orodje, ki omogoča izjemno uporabniško izkušnjo in

povečanje konkurenčnosti. Poslovni model storitvizacije

seveda zahteva poglobljeno poznavaje kupca, finančno

stabilnost, kot tudi trdno prepričanje v vrednost in

uporabnost produkta/storitve, ki je prodana.”

In končno, podjetjem, ki želijo pridobiti konkurenčno

prednost na tujih trgih zgolj z izkoriščanjem novih

tehnologij, Gruppijeva svetuje, da niso usmerjena le na

nov »produkt« oziroma »proizvodno« tehnologijo.

„Včasih se zdi, da lahko

inovacije predstavljajo

konkurenčno prednost le v

smislu izboljšanja učinkovitosti

izdelka ali učinkovitosti

proizvodnje. Pravzaprav je

moč uporabe novih 4.0

tehnologij danes tako na trgu

kot tudi na strani kupcev.“

PREGLED

Prvi primer RADARJA IZVOZA

STORITEV je bil prikazan na

projektnem sestanku

ProsperAMnet 9. februarja

2021. Na dogodku so sodelovali

tudi pridruženi partnerji,

zainteresirane strani in JS iz

programa za Srednjo Evropo.

Slika: Alessandra Gruppi, prva

vodja storitvizacije v 

Evropi©Strategia&Controllo



Servisna Platforma – Usposabljanje – Lokalne novice

Kako pospešiti izvoz storitev? Poglejte 7 strateških akcijskih načrtov na spletni strani

projekta (www.interreg-central.eu/prosperamnet).

Radar izvoza storitev

USPOSABLJANJE

9. februarja 2021 so partnerji projekta, kot

tudi pridruženi partnerji in predstavniki

organizaciji za podporo podjetništvu prvič

preizkusili prvo verzijo orodja Radar izvoza

storitev, ki so ga razvili madžarski strokovnjaki

iz Univerze v Szegedu. Drugo usposabljanje za

partnerje projekta ProsperAMnet bo v aprilu

2021. S pomočjo teh izobraževanj bodo

evropska podjetja opravila test orodja Radar

izvoza storitev. Partnerji projekta

ProsperAMnet bodo podjetjem, v primeru

vprašanj ob uporabi orodja Radar izvoza

storitev, nudili vso podporo.

Vsi projektni partnerji so že zelo navdušeni nad

začetkom uporabe pilotne verzije orodja.

Spremljajte najnovejše novice o projektu in

začetno fazo testiranja, tako da se pridružite

naši Facebook strani.

Najdite svojega strokovnjaka za storitve na naši Servisni platformi

ProsperAMnet Servisna Platforma je dosegljiva na spletu od septembra 2020. Na platformi

lahko najdete orodja, razvita skozi projekt, kot so Monitor uspešnosti storitev, Radar

izvoza storitev (prihaja kmalu) in center za povezovanje Expert Hub, katerim je potrebno

nameniti posebno pozornost. V orodju Expert Hub so navedene Organizacije za podporo

podjetništvu (BSO) iz sedmih držav osrednje Evrope. Le-te nudijo ustrezne in natančne

nasvete, ki jih podjetja potrebujejo pri oblikovanju dodatnih storitev oz. rešitev pri

izvozu svojih produktov. Naštete organizacije nudijo podjetjem svoje strokovno znanje na

strateški ali operativni ravni, npr. na področjih kot so varnost podatkov, pametno

omrežje, internet stvari, umetna inteligenca, digitalni dvojček in še veliko več.

V primeru vprašanj vas prosimo, da se obrnete na strokovnjake, ki vas bodo spodbudili k

oblikovanju dodatnih storitev v okviru vašega podjetja. V kolikor se želite tudi sami

vpisati na listo kot strokovnjak BSO vas prosimo, da nas kontaktirate! Strokovno središče

se bo postopoma med projektom nadgrajevalo. Več informaciji lahko najdete na spletni

povezavi http://www.prosperamnet.eu/experthub/ ter na uradni spletni strani projekta.

Novice iz dežele Furlanije –

Julijske krajine, Italija

Dežela Furlanija Julijska krajina (Italija)

se je prvič odločila podpreti

storitvizacijo v regionalnem zakonu (RL

št. 3/2021, znan tudi kot

"SviluppoImpresa" - razvoj podjetij).

Zakon uvaja podporne ukrepe za

posodobitev, rast in trajnostni razvoj v

smeri novega gospodarstva dežele

Furlanije Julijske krajine; med temi

ukrepi je poseben del posvečen

strategiji storitvizacije regionalnih MSP.

Projekti industrijskega razvoja, ki

temeljijo na storitvizaciji bodo

nagrajeni in obravnavani kot prednostna

naloga regionalne uprave.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProsperAMnet.html
https://www.facebook.com/ProsperAMnet/
http://www.prosperamnet.eu/experthub/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProsperAMnet.html


Skupinska fotografija projektnih partnerjev 

ProsperAMnet z uvodnega srečanja 6. in 7. maja 

2019

ProsperAMnet v številkah

Trajanje projekta: 
1.4.2019 – 31.3.2022

Proračun: ESRR sredstva:
1.9 m. € 1.5 m. €

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU:

www.interreg-central.eu/prosperamnet

www.facebook.com/prosperamnet

https://www.gzs.si/

Naši pridruženi partnerji nas podpirajo pri uspešnem izvajanju projekta v vsaki vključeni regiji z 

zagotavljanjem strokovnega znanja lokalnih predstavnikov naprednih proizvajalcev, izvoznega

znanja in izvozne politike. 

• Austrian Chamber of Commerce, Foreign Trade, International Technology Cooperation

• Technical University of Liberec, Faculty of Economics

• European region Danube-Vltava (ERDV)

• VDMA – Association of German Mechanical and Plant Engineering

• Slovak marketing association

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising

• Faculty of Information Studies in Novo mesto

• Municipality of Székesfehérvár

• Ministry of National Development, Digital Economy and Innovation 

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana/Slovenija

zeljko.jokic@gzs.si

tina.janus@gzs.si

www.gzs.si
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http://www.interreg-central.eu/prosperamnet
http://www.facebook.com/prosperamnet

