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Gorenje Notranja oprema 

Na sejmu v Velenju predstavili nove programe kuhinj  Gorenje in Marles 

V Gorenju izjemno zadovoljni z odzivom poslovnih partnerjev  

 

 

Velenje, 11. maj - V petek se je v Razstavno - prodajnem salonu Gorenj a v Velenju 

zaklju čil dvodnevni sejemski dogodek Gorenje Trade Show 20 10@Home Interior, 

s poudarkom na predstavitvi novih programov kuhinjs kega pohištva blagovnih 

znamk Gorenje in Marles, ki bodo kupcem na voljo že  v naslednjih mesecih. Poleg 

popolnoma prenovljenih programov kuhinj so bile na sejmu predstavljene še 

novosti na podro čju gospodinjskih aparatov, ostalega pohištva, kopal nic ter 

keramike Gorenje.  

 

Prednost Gorenja je ravno v celostni ponudbi, saj obsega celovit asortiman opreme za 

dom, od gospodinjskih aparatov ter skladnega kuhinjskega in drugega pohištva do 

keramike in kopalniške opreme.  

»Tokrat smo želeli izpostaviti predvsem novosti na področju kuhinjskega pohištva in 

dejstvo, da z novo generacijo kuhinj, ki so oblikovane po najnovejših modnih smernicah 

in usklajeno z linijami gospodinjskih aparatov Gorenje, ponujamo resnično celostno 

storitev opreme kuhinjskega ambienta. Pozitivni odzivi naših poslovnih partnerjev nam 

kažejo, da smo na pravi poti. Seveda je pred nami še veliko dela, a naš cilj je, da 

dolgoročno postanemo vodilna blagovna znamka kuhinjskega pohištva na trgih 

Zahodnega Balkana. Nedvomno pa s kakovostno in trendovsko ponudbo kuhinjskega 

pohištva blagovna znamka Gorenje postaja še bolj konkurenčna tudi v segmentu 

vgradnih gospodinjskih aparatov,« je ob zaključku sejma dejal  Uroš Marolt , član 

uprave Gorenja, odgovoren za Gorenje Notranjo opremo.  

Sejma se je udeležilo skoraj 700 poslovnih partnerjev in predstavnikov medijev iz 24 

držav, od Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Ukrajine, Češke, Slovaške, Madžarske in 

nekaterih drugih evropskih trgov do bolj oddaljenih azijskih trgov, kjer je blagovna 

znamka Gorenje zastopana predvsem z belo tehniko. 
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REPOZICIONIRANJE  BLAGOVNIH ZNAMK GORENJE IN MARLES   

Podjetje Gorenje Notranja oprema ima na področju izdelave kuhinj že skoraj šest 

desetletij dolgo tradicijo. V jubilejnem letu Gorenja, ko ta priznana blagovna znamka 

praznuje 60 let obstoja, pa na trge vstopa s popolnoma prenovljenim programom kuhinj 

blagovnih znamk Gorenje in Marles, ki so jih prevetrili, osvežili in poenotili  celoten 

asortiman kuhinj obeh blagovnih znamk. Ohranili so nekatere najbolje prodajane 

kuhinje, med katerimi velja izpostaviti pri kupcih še posebej priljubljeni kuhinjski program 

Delta, ostale pa so optimirali oziroma jih zamenjali z izbranimi novimi programi kuhinj. S 

temi ukrepi bodo povečali konkurenčnost, z jasno prodajno strategijo ter bolj bogatim 

prodajnim programom pa si obetajo povečanje prodaje.  

 

IZRISI KUHINJ V 3D TEHNIKI 

Na Gorenje Trade Show 2010@Home Interior v Velenju je bil prvič v Sloveniji 

predstavljen tudi program za načrtovanje in izrise kuhinj v 3D tehniki 3D Carat , 

nemškega podjetja Carat. V 3D Carat kinu so si obiskovalci lahko ogledali nove kuhinje, 

izrisane v programu Carat, ki ga v Gorenju uporabljajo za izrise. Od jeseni  dalje pa naj 

bi si v Razstavno - prodajnem salonu Gorenje v Velenju te izrise lahko ogledali tudi v 3D 

tehnologiji, ki kupcu omogoča, da kuhinjo vidi in prostorsko doživi, še preden potrdi 

končni izris kuhinje, kar je zagotovo velika prednost.  

 

### 

 

Foto: Uroš Marolt, član uprave Gorenja, odgovoren za Gorenje Notranjo opremo je izrazil zadovoljstvo ob 

zaključku sejma. Sedaj jih čaka seveda nov izziv, kako nove programe kuhinj predstaviti na posameznih 

trgih in jih približati končnim kupcem.  

Foto:  Poslovni partnerji Gorenja iz različnih držav so si z zanimanjem ogledovali nove kuhinjske 

ambiente. Poleg samega izgleda je seveda na prvem mestu funkcionalnost in ergonomija.  

Foto:  Kuhinja Gorenje Fortuna z aparati iz kolekcije Gorenje Ora-Ïto ustvarja harmoničen prostor, 

nekateri kuhinjski elementi pa se nadaljujejo tudi v dnevno sobo.  

Foto:  Ena najbolj občudovanih kuhinj na sejmu, Gorenje Kira. 

Foto:  V 3D Carat kinu so si obiskovalci s pomočjo najnovejše tehnologije, v kateri je bil posnet tudi film 

Avatar, lahko ogledali nekatere nove kuhinje, v virtualnem svetu sedli za mizo oziroma se postavili k 

štedilniku in tako prostorsko doživeli vsako novo postavitev.  


