Rólunk

Üdvözöljük Önt, kedves őstermelő, nagyfelvásárló, kiskereskedő,
az agrarium.eu-n, az európai mezőgazdasági online nagybani
piacon!
Miért hoztuk létre ezt az oldalt?

Nos, például azért, hogy Önnek ne kelljen folyamatosan éjszakákat töltenie nagybani
piacokon.
Továbbá azért, hogy drága munkaidejéből több jusson
családjára vagy értékteremtő tevékenységekre. Ezen kívül azért is, hogy nagyobb biztonsággal
tervezze meg, mit és mennyit termeljen vagy vásároljon jövőre. Továbbá azért, hogy az ön
mezőgazdasági értékesítésének vagy beszerzésének fejlesztéséhez rendelkezésére álljon egy
termelői
és felvásárlói, európai szintű
adatbázis
.
Ön, aki már egyszer is járt nagybani piacon, az ismerősen fog navigálni az agrárium.eu
piacán. Standját ugyanúgy kialakíthatja, ahogyan azt odakinn, a piacon szokta. Megtermelt
zöldségeit és gyümölcseit kiteheti a frissen felállított standra, és megmutathatja az
érdeklődőknek, úgy, ahogyan azt odakinn, a piacon szokta. Szóbaállhat a kedves vevőkkel és
eladókkal, tárgyalhatnak árakról, minőségről és szállítási feltételekről. Az üzletkötés kizárólag
Önön és leendő partnerén múlik

Miben más mégis a mi piacunk?
Az európai online nagybani piacon nincs nyitvatartási idő. Éjjel-nappal nyitva vagyunk,
akkor állítja fel standját vagy tekinti meg másokét, amikor csak akarja. Az
európai online nagybani piacon
nem kell azért fizetnie, hogy felállítson egy standot, nem kell hajnalban sorbaállnia, hogy a
legjobb helyen legyen. Minden szolgáltatásunk ingyenes és minél több szolgáltatásunkat veszi
igénybe, annál nagyobb eséllyel találják meg leendő partnerei. Nem kell körbejárnia a piacot,
hogy tájékozódjon az aktuális
zöldség-gyümölcs árak
ról, a piaci hírfolyamon keresztül automatikusan téjákozódhat aktuális
mezőgazdasági árak
ról, tendenciákról.
Az agrárium.eu egy európai nagybani piac. A budapesti, dorozsmai, miskolci, debreceni,
pécsi vagy bécsi nagybani piacokon csak a helyi és környékbeli eladókkal és vevőkkel
találkozhat. Ha azonban
paprika, paradicsom, sárgarépa vagy alma eladó,
arra ugyanolyan eséllyel érdeklődhet egy nagyfelvásárló Németországból, mint egy
oroszországi konzervgyár. Az üzletkötés itt is, ahogyan kint a piacon, csak Önökön múlik.
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Továbbá fontos említenünk, hogy az agrarium.eu nemcsak zöldség-gyümölcs piac, hanem a
mezőgazdaság valamennyi vertikumát lefedő agrár internetes piactér.
Termény
,
takarmány
,
haszonállat
és
szőlészet
iborászat
i termékek ugyanúgy kitehetőek a standra, mint
mezőgazdasági gépek
és
eszközök
, a körbálázótól az
öntözőberendezések
en át a traktorig. Eladásra kínálhat
műtrágyát
vagy
permetszert
ugyanúgy, ahogyan kereshet akác csemetét vagy galagonya mézet. Csaknem 800 féle
mezőgazdasági termék
et tehet ki a standjára, akár kínál, akár keres!
Az agrárium.eu újradefiniálja a mezőgazdasági szövetkezet kifejezést is. A 21. században a
piacok egyre inkább nemzetköziesednek, ez alól a folyamat alól az
agrárium
, azaz mi, termelők, felvásárlók, de kiskereskedők sem vagyunk kivételek. Ezért gondoltunk
azokra is, akik kisebb, azaz nem nagybani mennyiségeket kínálnak vagy keresnek. Ha az Ön
kertjében megtermett
szőlő
re nincs vevő, és hasonló cipőben jár a szomszéd is, akkor megalapíthatják a „Békés Megyei
Falusi Szőlőtermesztők Szövetkezetét”. A szövetkezeti stand hasonlóan működik, mint az
egyéni stand, azzal a különbséggel, hogy a szövetkezeti standon kínált mennyiség az egyéni
standok mennyiségeinek összegével egyenlő. Ezzel a kisebb vállalkozások, ha megvan az
együttműködési hajlandóság, nagyobb eséllyel léphetnek versenyképesen nemzetközi
piacokra!
Az agrárium.eu egyfajta agrár közösségi oldal is. Azonos érdeklődésű gazdák
megvitathatják aktuális problémáikat fórumainkban, vagy vállalkozóbb kedvűek akár blogot is
írhatnak. Mindezt azért, hogy közelebb hozzuk Önöket egymáshoz egy olyan piacon, ahol a
regionális kereteken nagyon nehéz túllépni.
Ismerje meg az európai nagybani piacot, az online nagybani piac termelőit, felvásárlóit és
valamennyi szereplőit! Ismerje meg a nagybani piaci árakat termékenként, régiónként,
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országonként! Ismerje meg zöldség és gyümölcs, termény és
takarmány árak
at, keresett és kínált mennyiségeket! Ismerje meg vevőit, beszállítóit, versenytársait,
valamennyi mezőgazdasági piaci érintettjeit! Regisztáljon holnapunkra, mindössze 5 perc alatt!
Észrevételeit, ötleteit szívesen fogadjuk, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont alatt!
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