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SPOROČILO ZA JAVNOST

Razvoj novih izdelkov v sodelovanju s potrošniki
Ljubljana, 18. oktober 2010 - Ljubljanske mlekarne svojo bogato ponudbo mleka in mlečnih
izdelkov ves čas dopolnjujejo z novimi izdelki. Tokrat so pri razvoju storile korak dlje in v ta
proces za linijo jogurtov Ego aktivno vključile potrošnike. Na facebook strani jogurtov Ego, so
organizirale natečaj Ego mixer, v okviru katerega so potrošniki mešali nove okuse tega
priljubljenega izdelka in ga na oceno postavili drugim. Zmagovalki natečaja, ki sta od
uporabnikov spletne skupnosti prejeli največ glasov, sta v petek, 15. oktobra, v razvojnem
laboratoriju Ljubljanskih mlekarn zamešali in poskusili svoja okusa Ega, ki bosta luč sveta lahko
ugledala tudi na trgu.
V petek, 15. oktobra, so Ljubljanske mlekarne gostile zmagovalki natečaja Ego mixer, v okviru
katerega so med potrošniki zbirale nove okuse za dopolnitev priljubljene linije jogurtov Ego. Med
1608 okusi, ki so jih zamešali oboževalci Ega na Facebooku, sta bila izglasovana predloga Mateje
Novak in Tine Prinčič. Zmagovalki sta v razvojnem laboratoriju pod taktirko razvojnega tehnologa
Tomaža Pokorna zamešali svoja najljubša okusa, enega na osnovi sladke višnje in drugega, bolj
svežega, na osnovi manga in ananasa. Z rezultatom sta bili zadovoljni, še posebno pa sta se razveselili
ob novici, da bosta njuna okusa jogurtov vključena v test okusov na neodvisnem vzorcu, v okviru
katerega ima najbolje ocenjen jogurt lepo možnost, da zagleda luč sveta tudi na policah trgovin.
Inovacije v prehrambeni industriji so pomembno gonilo razvoja pri predstavljanju novosti na trgu
jogurtov in drugih mlečnih izdelkov. Ljubljanske mlekarne so novosti doslej razvijale v okviru svojega
strokovnega tima, z natečajem Ego mixer pa so naredile korak dlje. V razvojni postopek so namreč
prvič aktivno vključile svoje potrošnike, ki so hkrati tudi edini in največji kritik izdelkov.
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