
Από το χωράφι Από το χωράφι 
στο ράφιστο ράφιστο ράφιστο ράφι

……….των αγροτών



Από τον παραγωγό στον Από τον παραγωγό στον 
καταναλωτήκαταναλωτή

ΕνδιάµεσοιΕνδιάµεσοι

�� ΠαραγωγόςΠαραγωγός

�� ΜεσίτηςΜεσίτης

Σχέση τιµής Σχέση τιµής 
προϊόντωνπροϊόντων

1 : 3,51 : 3,5�� ΜεσίτηςΜεσίτης

�� ΈµποροςΈµπορος

�� ΛιανοπωλητήςΛιανοπωλητής

�� ΚαταναλωτήςΚαταναλωτής

1 : 3,51 : 3,5



Προβλήµατα γεωργικών προϊόντωνΠροβλήµατα γεωργικών προϊόντων

��Έλλειψη ταυτότητας Έλλειψη ταυτότητας 

��ΕλληνοποιήσειςΕλληνοποιήσεις

��Μικρή ποσότητα πιστοποιηµένωνΜικρή ποσότητα πιστοποιηµένων��Μικρή ποσότητα πιστοποιηµένωνΜικρή ποσότητα πιστοποιηµένων



∆ιπλάσιες εισαγωγές ∆ιπλάσιες εισαγωγές 
γεωργικών προϊόντων γεωργικών προϊόντων 

σε σχέση µε τις σε σχέση µε τις σε σχέση µε τις σε σχέση µε τις 
εξαγωγέςεξαγωγές



Ανύπαρκτη συνεταιριστική Ανύπαρκτη συνεταιριστική 
παρουσία στην εµπορία παρουσία στην εµπορία 

και τη διακίνηση των και τη διακίνηση των και τη διακίνηση των και τη διακίνηση των 
αγροτικών προϊόντωναγροτικών προϊόντων



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ;ΓΙΝΕΙ ;ΓΙΝΕΙ ;ΓΙΝΕΙ ;



Η πρότασή µας !Η πρότασή µας !Η πρότασή µας !Η πρότασή µας !





ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

��Η προώθηση των αγροτικών Η προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων µέσα από ένα σύγχρονο προϊόντων µέσα από ένα σύγχρονο 
δίκτυο διανοµής και πώλησης.δίκτυο διανοµής και πώλησης.

��Η απ’ ευθείας σχέση του παραγωγού Η απ’ ευθείας σχέση του παραγωγού ��Η απ’ ευθείας σχέση του παραγωγού Η απ’ ευθείας σχέση του παραγωγού 
µε τον καταναλωτήµε τον καταναλωτή

��Η προσφορά στον καταναλωτή Η προσφορά στον καταναλωτή 
πιστοποιηµένων προϊόντων υψηλής πιστοποιηµένων προϊόντων υψηλής 
ποιότηταςποιότητας



Ο ΦΟΡΕΑΣΟ ΦΟΡΕΑΣ

��Συντάσσει το σύµφωνο συνεργασίας Συντάσσει το σύµφωνο συνεργασίας 
µεταξύ αυτού και του παραγωγούµεταξύ αυτού και του παραγωγού

��Ορίζει τις προδιαγραφές των Ορίζει τις προδιαγραφές των 
προϊόντωνπροϊόντωνπροϊόντωνπροϊόντων

��Παρέχει εξειδικευµένη γνώση από την Παρέχει εξειδικευµένη γνώση από την 
παραγωγή ως την κατανάλωσηπαραγωγή ως την κατανάλωση

��∆ηµιουργεί ένα αναγνωρίσιµο ∆ηµιουργεί ένα αναγνωρίσιµο 
λογότυπολογότυπο



Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

�� Παράγει προϊόντα ποιότητας Παράγει προϊόντα ποιότητας 
�� Φέρει στα σηµεία πώλησης τα προϊόντα Φέρει στα σηµεία πώλησης τα προϊόντα 

του και του και αµείβεται βάση ενός αµείβεται βάση ενός 
προσυµφωνηθέντος ποσοστού επί της προσυµφωνηθέντος ποσοστού επί της 
τιµής που ορίζει ο ίδιοςτιµής που ορίζει ο ίδιοςτιµής που ορίζει ο ίδιοςτιµής που ορίζει ο ίδιος

�� Συµµετέχει στον τοπικό συνεταιρισµό και Συµµετέχει στον τοπικό συνεταιρισµό και 
προσφέρει τα προϊόντα του και σε άλλους προσφέρει τα προϊόντα του και σε άλλους 
αντίστοιχους συνεταιρισµούς ανάλογα µε αντίστοιχους συνεταιρισµούς ανάλογα µε 
τη ζήτησητη ζήτηση

�� Συνεργάζεται µε τον φορέα και Συνεργάζεται µε τον φορέα και 
συντάσσεται µε τη στρατηγική του ως προς συντάσσεται µε τη στρατηγική του ως προς 
την ανάπτυξη του συστήµατοςτην ανάπτυξη του συστήµατος



ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

��Έχει στο ράφι προϊόντα που το Έχει στο ράφι προϊόντα που το 
καθένα φέρει την ταυτότητα του καθένα φέρει την ταυτότητα του 
παραγωγού και µοναδικό παραγωγού και µοναδικό BARCODEBARCODE

��Έχει συγκεκριµένη αισθητική όψη Έχει συγκεκριµένη αισθητική όψη ��Έχει συγκεκριµένη αισθητική όψη Έχει συγκεκριµένη αισθητική όψη 
ενιαία σε όλα τα σηµεία πώλησηςενιαία σε όλα τα σηµεία πώλησης

��Συµµετέχουν και εργάζονται σ’ αυτό Συµµετέχουν και εργάζονται σ’ αυτό 
µέλη του συνεταιρισµού ή άτοµα των µέλη του συνεταιρισµού ή άτοµα των 
οικογενειών τουςοικογενειών τους



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

�� ∆ηµιουργία και άλλων συνεταιρισµών ( ∆ηµιουργία και άλλων συνεταιρισµών ( 
π.χ. συν/µος γυναικών ) και συµµετοχή π.χ. συν/µος γυναικών ) και συµµετοχή 
αυτών µε δικό τους ράφι στα σηµεία αυτών µε δικό τους ράφι στα σηµεία 
πώλησης πώλησης πώλησης πώλησης 

�� ∆ηµιουργία τοπικού σύµφωνου ποιότητας ∆ηµιουργία τοπικού σύµφωνου ποιότητας 
και συµµετοχή σ’ αυτόκαι συµµετοχή σ’ αυτό

�� Συµµετοχή σε τοπικές επιχειρηµατικές Συµµετοχή σε τοπικές επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες δραστηριότητες 



1ος

2ος

3ος













ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!


