Sporočilo za javnost
(za objavo)

Lumar se predstavlja na sejmih v Lyonu in Bologni

Maribor, 29. september 2011 - Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec montažnih pasivnih in
nizkoenergijskih objektov, svoje vrhunske tehnologije in kakovostne izdelke predstavlja tudi na
sejmih v tujini. »Vse uspešnejši smo tudi na trgih Italije, Francije, Švice, Nemčije in Avstrije,
kamor želimo do konca leta 2012 prodati 50 odstotkov svoje proizvodnje. Prodor na tuje trge je
zelo zahteven, saj gre za trge kjer je panoga pasivne gradnje izredno razvita, ljudje pa so
navajeni kupovati domače izdelke,« je dejal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG. Med 30.
septembrom in 8. oktobrom se bo podjetje predstavilo v Lyonu in Bologni.
Na sejmu Salon Résidence et Bois, Eurexpo Lyon se bo podjetje predstavilo med 30. septembrom in
2. oktobrom. Gre za prvo sejemsko predstavitev podjetja na francoskem tržišču, kjer od letos podjetje
aktivneje nastopa. Regija Rhône-Alpes je francoska regija z največjim potencialom na področju lesene
montažne gradnje in je hkrati druga najbolj razvita regija v Franciji. »S sejemskim nastopom želimo
povečati prepoznavnost blagovne znamke Lumar tudi na tem trgu in potencialnim kupcem predstaviti
letošnje novosti, tako s področja tehnologije kot oblikovanja in dizajna,« je dodal Lukić. Izpostaviti
želijo novo sodobno linijo hiš BLACK LINE in več novih tipov hiš iz linij CLASSIC in AVANTGARDE.
Nagovarjati pa želijo tako individualne kupce kot tudi investicijske družbe in javno upravo, saj se želi
podjetje aktivno vključiti tudi področje gradnje pasivnih javnih objektov.
Tokrat s samostojno predstavitvijo pa se bo podjetje med 5. in 8. oktobrom predstavilo na sejmu SAIE
v Bologni, ki je eden odmevnejših sejmov gradbene stroke na italijanskem trgu. Letos so organizatorji
sejem razdelili na tri tematske sklope: energija in trajnostni razvoj, gradnja in proizvodnja ter sklop, v
katerem se predstavljajo ponudniki storitev s področja gradnje in dizajna. Lumar bo predstavil letošnje
novosti tako s področja tehnologije kot oblikovanja in dizajna. Sejemski nastop v Bologni je
sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo RS in Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije - JAPTI.
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