
МАРКЕТИНГ ПЛАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ЦИЉ :
Организован маркетинг и промоција Општине Неготина као инвестиционог производа
У циљу боље промоције својих потенцијала и активности као и подизања видљивости
општине Неготин на регионалном нивоу од великог значаја је реализација маркетинг плана
општине Неготин.

РЕЗУЛТАТ:
Директан утицај на повећање броја радних места захваљујући новим инвестицијама

ИНДИРЕКТАН РЕЗУЛТАТ:
Повећање видљивости и присутности општине Неготин у јавности, као атрактивнији начин за
привлачење инвестиција.

РЕАЛИЗАЦИЈА:
Служба за послове председника општине и Општинског већа општине Неготин.

ПЛАН РАДА – АКТИВНОСТИ

1. Редовна припрема и објављивање информација од значаја за општину Неготин:
- Активности финансиране из буџета општине са циљем решавања проблема грађана

општине Неготин
- Изградња нове инфраструцтуре( саобраћајне, комуналне, електро…) ,
- Реконструкција постојећих капацитета, санације
- Организовање догађаја, привредних, културних, едукативних, спортских
- Промотивне активности, стимулисање младих и талентованих,
- Помоћ угроженима
- Инвестиције из других домаћих и иностраних извора
- Заинтересованост за инвестирање
- Долазак нових инвеститора
- Услови инвестирања
- Долазак привредних и иностраних делегација
- Учешће руководства општине Неготин на значајним догађајима, скуповима
- Реализација пројеката
- Побољшање еколошких прилика у општини
- Друге активности од значаја за општину Неготин

2. Припрема и штампање пропагандног материјала са основним подацима и
специфичностима општине Неготин са могућностима и препорукама за инвестирање

3. Организовање сајмова и манифестација у областима које представљају развојну шансу
општине Неготин

-Сајам туризма (март )
-Међународни сајам меда и вина (мај)
-Сајам јабука (октобар-новембар)

4. Учешће на скуповима и манифестацијама које организују потенцијални инвеститори и
други заинтересовани субјекти



5. Учешће на едукативним семинарима у организацији међународних, националних и
регионалних агенција за развој, Привредне коморе и других институција..од значаја за
локални развој.

Начин реализације МАРКЕТИНГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН:

- Објављивање информације од значаја за општину Неготин на сајту општине Неготин
(www.negotin.rs), и двојезично на сајту КЛЕРР (www.invest.negotin.rs и
www.investments.negotin.rs) као и званичној ФБ страници општине Неготин и
Канцеларија за локални економски и рурални разавој.

- Прослеђивање информација за сајт Инвест-Сербиа.инфо
- Организовање конференција за новинаре и објављивање на националним,

регионалним, локалним електронским и штампаним медијима
- Припрема информатора, брошура, флајера као штампаног проагандног материјала
- Дистрибуција пропагандног материјала на скуповима струковних удружења,

привредника, пољопривредника, дијаспоре, невладиног сектора, као и на радним
састанцима са пословним сарадницима из земље и иностранства.

- Учешће са сајмовима по Плану учешћа на сајмовима у 2014. години
- Учешће на промотивним конференцијама и другим промотивним дешавањима

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ:
Јануар 2014.- ДЕЦЕМБАР 2014.

1. Полусатно гостовање представника општине на локалним и регионалним ТВ
станицама поводом актуелних дешавања (једном до два пута месечно према потреби)

2. објављивање информација у медијима, електронским и штампаним ( два до три пута
недељно)

3. објављивање на сајту општине Неготин (www.negotin.rs) и KLERR
(www.иnvest.negotиn.rs) као и ФБ страници општине Неготин (свакодневно);

4. објављивање на сајту Invest-Serbиa.инфо најмање једном месечно, а према
потреби и чешће.

5. Учешће на сајмовима ( По Плану учешћа на сајмовима у 2014. годину);

6. Учешће на саборима дијаспоре, манифестацијама и другим скуповима струковних
удружења,

7. Сарадња са међународним, националним Ии регионалним агенцијама за развој,
Привредном комором и другим институцијама..од значаја за локални развој

Прилог: План учешћа на сајмовима у 2014. години

www.negotin.rs
www.invest.negotin.rs
www.investments.negotin.rs
www.negotin.rs


ПЛАН УЧЕШЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НА САЈМОВИМА У 20014.ГОДИНИ

Ред.
бр. Назив сајма

Место
одржавања

сајма
Датум одржавања Област Представник Неготина

1. Сајам туризма Београд Фебруар 2014. Туризам
Туристичка организација општине

Неготин, Удружење винара,
Удружење пчелара

2. Сајам туризма Софија Фебруар 2014 Туризам Туристичка организација општине
Неготин

3. Сајам туризма Неготин Март 2014. Туризам КЛЕРР,ТООН и удружења

4. Сајам туризма Ниш Март/април
2014. Туризам

Туристичка организација општине
Неготин, Удружење винара,

Удружење пчелара

5. Сајам лова, риболова, спорта и
туризма Нови Сад Април  2014. Лов, риболов,

спорт и туризам ТООН и удружења

6. Сајам пољопривреде Нови Сад Мај 2014. Привреда Општина Неготин/КЛЕРР

7. Међународни сајам меда и вина Неготин 12.мај сваке
године

Туризам и
Виноградарство ТООН,КЛЕРР, удружења

8. Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац Новембар 2014. Туризам
Туристичка организација општине

Неготин, Удружење винара,
Удружење пчелара

9. Сајам јабука Неготин Октобар
/новем.2014. Воћарство Удружење воћара Карбулово и

КЛЕРР

10. Сајам локалнe самоуправe Београд Новембар 2014. Свеобухватан Општина Неготин-КЛЕРР

11. Сајам „Бизнис база“ Београд Новембар 2014. Предузетништво Општина Неготин-КЛЕРР, Удружење
предузетника и привредници


