
  

Позивница за виртуелни догађај: 
 

Дани органског извоза 2022. Србије, Украјине и Албаније 
 
Модерна технолошка достигнућа и могућности интернета и виртуелних платформа за 
састанке олакшавају успостављање нових и одржавање постојећих пословних 
партнерстава на органском тржишту. Пројекти ОТ4D и QFTP, који између осталог 
промовишу извоз органских производа из Србије, Украјине и Албаније, прате овај 
тренд и са поносом најављују виртуелне Дане органског извоза 2022. Србије, 
Украјине и Албаније. Догађај ће се одржати у периоду од 22. новембра до 2. 
децембра 2022. 
 
Током овог периода увозници и пословне организације се позивају да сазнају више о 
органском сектору и извозницима из Србије, Украјине и Албаније и да изграде и 
ојачају пословна партнерства. Заинтересовани извозници органских производа из ове 
три земље, као и увозници из целог света могу већ сада да се региструју и поставе 
профиле компанија на виртуелној платформи b2match. 
Ова платфрома ће извозницима и увозницима органских производа омогућити да 
закажу пословне састанке, затим да размене информације о асортиману и понуди 
компанија и да се договоре о пословним плановима за 2023. годину. 
 
Дани органског извоза ће бити и званично представљени 22. новембра 2022. од 9.30 
до 13.10 по средњоевропском времену. Више о догађају можете наћи на следећем 
линку. Догађај се организује у оквиру OT4D и QFTP пројеката у сарадњи са локалним 
партнерима из три земље.   

OT4D – Циљ OT4D пројекта је развој производње и извоз органских произвда из 
Србије, Албаније и Украјине ангажовањем у концепту Organic 3.0, у визији да се 
органски системи поставе и позиционирају као део решења на изазове са којима се 
суочава наша планета и наше врсте. Пројекат спроводи IFOAM - Organics International, 
заједно са HELVETAS швајцарском организацијом за међународну сарадњу и FiBL – 
швајцарским истраживачким институтом за органску пољопривреду. 

QFTP – Општи циљ QFTP пројекта је повећање трговине са додатом вредношћу у 
органском и млечном сектору, како на домаћем тако и на извозном тржишту, пратећи 
два циља: 1) Циљ 1: јачање квалитета и безбедности производа у органском и 
млечном сектору; 2) Циљ 2: повећање трговинских капацитета на домаћем и извозном 
тржишту са производима широке потрошње из органског и млечног сектора. Пројекат 
спроводи FiBL - швајцарски истраживачки институт за органску пољопривреду, у 
партнерству са SAFOSO AG - швајцарском агенцијом за безбедну храну пореклом од 
здравих животиња. 

Оба пројекта финансира Државни секретаријат за економске послове Швајцарске 
(SECO). 

 

https://organic-export-days.b2match.io/signup
https://prod5.assets-cdn.io/event/9024/assets/8333662070-5137215dbe.pdf
https://www.ifoam.bio/our-work/how/facilitating-organic/organic-trade-4-development
https://qftp.org/en/

