
Preduzetništvo u ... hrane: 0
Start-upovi u ... hrane: 0
Mala i ... industriji: 0
Mladi u poljoprivredi: 0
Krediti ... poljoprivrede: 0
IPARD sredstva: 0
IPA sredstva: 0
EU fondovi za poljoprivredu: 0
FAO: 0
EBRD: 0

Broj objava: 1
Štampa: 1
Praćene teme:
Asocijacija za ... hrane: 0
Fancy Food New York: 0
Belgrade Food Show: 0
Hrana visokog kvaliteta : 1
Serbia Does Specialty Food: 0
Premium Food Design Hub: 0
Voće i povrće: 0
USAID ... privredu: 1
Alarm: 0
USAID: 1
Aleksandar Pavlović: 0
Proizvodnja i prerada hrane: 0
Proizvođači hrane : 0
Poljoprivreda: 0
Ministarstvo poljoprivrede: 0
Uvoz hrane: 0
Izvoz hrane: 0
Zadruga: 0
Poljoprivredna gazdinstva: 0
Finansiranje ...: 0
Brendiranje srpske hrane: 0

Zbirka medijskih objava
Za USAID Projekat za konkurentnu privredu
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Sažetak
...Британски новинари у посети Србији Туристичка организација Србије, подржана пројектом  за УСАИД-а

, угостила је ових дана британске туристичке новинаре. Сем посете туристичким конкурентну привреду
атракцијама Београда, Новог Сада, Фрушке горе, Тополе и Ивањице, новинари... 



Британски новинари
у посети Србији

Туристичка организација Србије, подр-
жана пројектом УСАИД-а за конкурент-

ну привреду, угостила је ових дана бри-

танске туристичке новинаре.
Сем посете туристичким атракцијама

Београда, Новог Сада, Фрушке горе, То-
поле и Ивањице, новинари ће имати

прилику да пробају понуду домаћих

произвођача висококвалитетне хране,

међу којима су плантаже јабука и вино-

гради у Тополи и на Фрушкој гори, по-

том производе највеће органске фар-

ме у Србији, оно што нуде малињаци,

засади боровнице и купине, произво-
ђачи висококвалитетних намаза од во-
ћа, хладно цеђених сокова, здравог пу-

тера, свратиће и у ресторане здраве

хране са локалним специјалитетима

припремљеним на модеран начин.
Посебна пажња током ове посете по-

свећена је томе да новинари кроз лично

искуство доживе укусе и лепоте Србије,

у циљуда сеСрбија представи иностра-
ној јавности као место иновације, од-

личне хране и изузетне природе.
Учесници ове посете су новинари који

пишу за „Вандерласт", „Тајм аут Лон-

дон”, „Вива магазин" и „ПА медију”.

Р.Д.
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