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Aplankykite MARLO tinklapį!
KODĖL MARLO?
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Vis daugiau ir daugiau ūkininkų ir MVĮ kaimo
vietovėse visoje Europoje, stengiasi išgyventi
greitai besikeičiančioje žemės ūkio ir ekonominėje aplinkoje, o

didėjantį susidomėjimą

vietiniais ir nišiniais produktais vertina kaip
galimybę tęsti savo veiklą. Nors

vartotojai,

pirmenybę teikia vietiniam, autentiškam ir
sveikam maistui, jie susiduria su sunkumais, jį
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gaunant. Dalis importuojamų produktų, kurie
šiuo metu atitinka augančią paklausą galėtų
būti pakeičiami vietiniais produktais, tačiau
rinkoje dalyvaujantys

vietos ir ekologiškų

maisto produktų gamintojai turi tapti profesionalesni ir konkurencingi.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateikiamos
informacijos naudojimą.
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MARLO RINKODAROS MOKYMOSI ĮRANKIS
Mokymosi įrankio struktūra yra pristatyta MARLO
tinklapyje keliais būdais ir kalbomis, kartu su
MARLO mokymosi vadovu. Įrankis susideda iš:
-MARLO rinkodaros žinių kapsulės: 23 trumpos
kapsulės, kurios apima pagrindines rinkodaros
sąvokas.

KAS YRA MARLO?
MARLO projektu siekiama gerinti kaimo
vietovių MVĮ konkurencingumą įvedant
metodinį mokymo įrankį vietinių ir ekologiškų
maisto produktų rinkodaroje, ir skatinti tvarų
kaimo vietovių vystymąsi.

-MARLO studijų atvejai: sėkmės istorijos apie
verslininkus Latvijoje, Lietuvoje, Kipre ir
Ispanijoje, siekiant parodyti kaip jie vystė
skirtingas turizmo paslaugas ir produktus, įvairino
savo verslą ir padidino savo pelną.
-MARLO e - knyga, ši galimybė yra patartina
visiems besimokantiems rinkodaros pasaulyje, nes
joje sukauptos žinių kapsulės ir studijų atvejai.
Privati valda: papildoma literatūra skaitymui,
pritaikyta pagal kiekvieno partnerio šalį.
MARLO NAUDOJIMAS IR KOKYBĖ

The Projektas įgyvendinamas 7 partnerių iš 5
ES šalių, aprėpiančių nuo Šiaurės iki Pietų
Europos, konsorciumo (Ispanija, Kipras,
Italija, Latvija, Lietuva). Konsorciumą sudaro
mokymo
ir
konsultavimo
organizacijos,
aktyvios ekologinės žemdirbystės ir turizmo
asociacijos, tokiu būdu sudarant galimybę
derinti skirtingus požiūrius ir patirtį siekiant
pasiekti numatomą projekto poveikį.

Pagrindinės naudojimo linijos yra susijusios su
vietinių tinklų plėtra; turizmo veiklomis
gastronomijos, žemės ūkio ir ekologinių produktų
srityse; brandingo ir mokymosi kursais įrankyje.
MARLO kokybė yra įvertinta labai teigiamai tiek
projekto partnerių tiek besidominčiųjų iš tikslinės
grupės.

MARLO BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
MARLO baigiamoji konferencija vyko rugsėjo 24osios dienos popietę. Pirmą kartą Extremadura
regione
Kasereso
miestelyje
susirinko
gamintojai, pardavėjai, virėjai, maitinimo ir
turizmo srities verslo atstovai iš 7 Europos šalių
projekto veiklų uždarymui.
Jos tikslas buvo pasidalyti patirtimi ir
palengvinti bendradarbiavimą tarp gamintojų,
platintojų, virėjų ir maitinimo srtities atstovų
dirbančių ekologiniame sektoriuje. Ja taip pat
siekiama nustatyti verslo bendradarbiavimo
galimybes tarp ekologinio ir turizmo sektorių.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 80 žmonių
atvykusių iš 55 skirtingų organizacijų, ir kaip
parodė apklausa, jų lūkesčiai buvo viršyti.

