O nas

Uvod:
Podjetje D.J.DON, d.o.o. iz Prebolda, je generalni uvoznik in distributer vrhunskih proizvodov za
pse in mačke znamke Eukanuba in vrhunskih proizvodov za mačke znamke Iams, ki jih
proizvaja The Iams Company. The Iams Company je eno od vodilnih svetovnih podjetij v
prehrani psov in mačk. Že njegov ustanovitelj Paul Iams se je pred skoraj 60 leti odločil, da bo
proizvajal samo hrano vrhunske kvalitete. Tako je The Iams Company od samega začetka
podjetje, ki največ investira v raziskave in razvoj vrhunske hrane za pse in mačke in je tako tudi
patentiralo največ pomembnih izboljšav za zdravje naših hišnih ljubljenčkov. Poslanstvo The
Iams Company je: Izboljšati dobrobit psov in mačk s proizvodnjo hrane in izdelkov za nego
svetovne kvalitete.
Poleg vrhunskih hran Eukanuba in Iams za pse in mačke smo glavni uvozniki odlične ameriške
kozmetike za male živali Bio-Groom in posipov za muce znamke Lindo Cat italijanskega
proizvajalca Laviosa ter izdelkov za pse in mačke Snoopy (ovratnice, povodci, ležišča,
posodice, glavniki, krtace,...) francoskega proizvajalca Muscat.
Pogled v preteklost
Leta 1991 se na slovenskem trgu prvič pojavita blagovni znamki Eukanuba in Iams ameriškega
proizvajalca The Iams Company. Na voljo je 5 različnih Eukanuba proizvodov za pse (
Eukanuba Puppy, Junior, Regular, Premium in Light) in 1 Iams proizvod za mačke z okusom
piščanca.
Prodaja blagovnih znamk Eukanuba in Iams poteka le v specializiranih trgovinah za male živali.
Zaposleni sta dve osebi. Vso distribucijo vodi 1 komercialist, občasno pa se, glede na naročila,
pridobi oseba za razvoz proizvodov po Sloveniji
Leta 1995 se obstoječa ponudba Eukanuba proizvodov dopolni in izboljša z visoko kvalitetnimi
veterinarskimi dietami EVD Dermatosis Reponse Formula in EVD Intestinal Formula. Zaradi
uspešne prodaje, širitve trga in specifičnih proizvodov se poveča število zaposlenih. Zaposli se
tudi veterinarja, prodaja pa se razširi na veterinarske ambulante in klinike.
Vseskozi poteka sodelovanje na raznih prireditvah za pse in mačke in reklamiranje v revijah za
male živali.
Leta 1998 se dopolni linija veterinarskih diet in poveča sodelovanje z veterinarji.
Zaradi specifičnih lastnosti Eukanuba in Iams proizvodov se organizira seminar za trgovce in za
študente veterine. Ker se to izkaže za najboljši način posredovanja informacij in novosti,
postanejo seminarji za trgovce in veterinarje tradicionalni.
Slovenskemu trgu se predstavljamo z raznimi atraktivnimi promocijami in nagradami za kupce,
npr. potovanje na Mallorco, kolo, televizor ...
Leta 1999 pride do spremembe distributerja, pridobi se lastni vozni park, kader se poveča.
Leta 2000 se spremeni Eukanuba logotip, zamenja se izgled vreč. Hrana Eukanuba je
izpopolnjena z novimi sistemi varovanja zdravja psov, linja Eukanuba in Iams proizvodov se
dopolni z novimi izdelki.
Leta 2002 v vse izdelke za odrasle in starejše pse se vključi revolucionarna tehnologija nege
zob - DentalCare System.
V letu 2004 smo odprli tudi maloprodajno trgovino Dalmino v Ljubljani, v mesecu juniju istega
leta pa se preselimo v nove lastne prostore, ki smo jih odkupili od Tekstilne tovarne Prebold in
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jih temeljito prenovili.
Danes
V podjetju je 8 zaposlenih.
Naši proizvodi so na voljo le v specializiranih trgovinah za male živali in v veterinarskih
ambulantah po vsej Sloveniji.
Trudimo se, da so naše stranke pravočasno in kvalitetno obveščene o novostih, izboljšavah in
prednostih naših proizvodov.
Vsaj enkrat letno pripravljamo seminarje za trgovce in veterinarje, kjer neposredno predstavimo
zadnja tehnološka odkritja in izpopolnitve v Eukanuba prehrani za pse in Iams prehrani za
mačke.
Veliko vlagamo v reklamni material za trgovine (razne Eukanuba table, nalepke za okna in tla,
razna stojala iz kartona, merice, ...), da bi lažje pritegnili pozornost koncnih strank.
V želji, da bi naše proizvode in njihove prednosti spoznalo čimveč lastnikov in ljubiteljev psov in
mačk, neprestano razvijamo nove tiskovine (brošure, prospekte, posterje...) in oglašujemo v
medijih (TV, radio, revije, ...).
Aktivno in z velikim veseljem sodelujemo na mnogih pasjih prireditvah, kot so agility tekme,
razstave, prireditve tipa otrok in pes in podobno.
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