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UVOD

Hrana
omogoča
zdravo
in
kakovostno
življenje, ter zadovoljuje osnovne človekove
potrebe. Množična pridelava hrane, je zaradi
podnebnih
sprememb
čedalje
bolj
nezanesljiva. Dolge transportne poti, bolezni
in mnogokrat nesmotrna izraba naravnih virov,
problematika onesnaževanja in odpadne
hrane so razlogi, da je zagotavljanje varne (tj.
zdravju neškodljive) in kakovostne hrane
postalo ena prednostnih nalog družbenega
razvoja. Hrana postaja strateška dobrina, saj je
povezana tako z varovanjem zdravja ljudi kot
tudi z varovanjem okolja.
V zadnjem času je vedno več poudarka na
uživanju sezonske, lokalne hrane . Zato
imamo kmetje priložnost, da svoje kakovostne
proizvode ponudimo okoliškim prebivalcem,
ohranimo delovna mesta na svoji kmetiji in
pripomoremo k lokalni samooskrbi. Kmetova
naloga ni samo pridelati in predelati
kakovostno hrano, ampak tudi poskrbeti, da
lokalni prebivalci izvejo za našo ponudbo in
kaj vse je na kmetiji mogoče dobiti. H kupcu
moramo
pristopiti
sistematično
in
mu
prikazati, zakaj je nakup lokalnega izdelka
boljši, kako vpliva na okolico in njegovo
zdravje. Čas nas vseh je zelo dragocen, zato
nakup izdelkov s kmetije naj ne bi predstavljal
velike porabe časa, ampak se moramo tudi v
tem oziru kupcu čim bolj približati.
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Obstoječe tržne poti
Baza ponudnikov je spletno mesto,
kjer na eni spletni strani najdemo
ponudbo različnih kmetij. Kot
kupec lahko izbiramo med tipom
izdelka, vrsto ter standardom.
Lahko izbiramo tudi glede na
lokacijo kmetije, ki nam je bližje.

Na trg lahko ponudniki
stopijo
prek
skupnega
ponudnika oz distributerja.
Ti zbirajo pridelke in izdelke
kmetij na enem mestu in
dostavljajo končnemu kupcu,
kot so javni zavodi in tudi
posamezniki. Ponudnik si bo
lahko na ta način zagotovil
tudi možnost povečanja svoje
proizvodnje
in
bolj
zagotovljen odkup.
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V čem se portal Dobrote slovenskih kmetij
razlikuje od že obstoječih?

Sodelujočim kmetijam se tako odpirajo
različne možnosti za prodajo v javne zavode,
zadruge, trgovske ter HORECA sisteme.
Poleg tega portal omogoča razvrstitev živil
po oznakah višje kakovosti in priznanjih
ocenjevanj Dobrote slovenskih kmetij.
Sodelovanje je za kmetije brezplačno, pogoj
za vpis pa so živila pridelana in predelana na
slovenskih kmetijah.
Cilj je, da zgodba portala zaživi, da nam
skupaj, tako pridelovalcem kot porabnikom,
uspe ustvariti nov način razumevanja
pomena trajnostno usmerjenega dela kmetov
in pridelave domače hrane v neposredni
bližini.
Hrane najvišje kakovosti, ki je za pot od njive ali hleva do
kuhinje potrebovala čas, ki se meri v urah in minutah
ter ne v tednih in morskih miljah. Prebuditi zavedanje,
da je najboljše blizu.
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NEPOSREDNA PRODAJA KMETIJE
Tržnice so najdlje uveljavljen način
prodaje kmetijskih proizvodov s
kmetij. Na tržnici kupci lahko sami
neposredno izberejo proizvode, ki jih
želijo kupiti. Nekoliko težje je
zagotoviti hladno verigo za izdelke, ki
potrebujejo tak režim.

Zabojčki
Prodaja proizvodov s kmetij v obliki
zabojčkov oz. paketov. V zabojčkih oz.
paketih gre za ponudbo, ki je vnaprej
pripravljena in so odstopanja manjša – v
primeru sezonske ponudbe,

Trgovinice
stalen dostop do skladišč, kjer imamo
večje količine proizvodov,
nadzor nad stanjem naše ponudbe,
urejen prostor v katerem poskrbimo,
da se naši kupci dobro počutijo,
ogled kmetije lažje nadzorujemo in
zagotavljamo varnost kupcev, saj je na
kmetiji ves čas dinamično.

Turizem
V okviru turistične kmetije se senenim proizvodom še dvigne dodana vrednost.
Družinam in tudi drugim gostom se tako ponudi kakovostna hrana, ki jo lahko
ponudimo tudi za domov – v zabojčkih. Turizem predstavlja posebno izkušnjo –
najprej okusiš in si nato želi še, za domov
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SPREMLJANJE
POTREB
DRUŽIN

Kadar nam uspe s kupci zgraditi
pristen, bolj oseben odnos, jih tudi
lažje povprašamo o njihovih željah
in
posledično
prilagodimo
ponudbo.

Prodaja je nikoli zaključena zgodba. Ves
čas se je potrebno prilagajati stanju na
trgu, prisluhniti željam kupcev, veliko pa
nam pove že sama prodaja. Osredotočiti
se je treba na izdelke, ki jih prodamo več.

Nove izdelke v ponudbi testiramo tako,
da bodisi naredimo dan odprtih vrat,
kupcem ob nakupu za pokušino
podarimo vzorček izdelka in jih ob
naslednjem nakupu vprašamo za
mnenje.

Med kupci lahko naredimo kratko
anketo, jih povprašamo, kaj jim je
všeč in kaj bi izboljšali.
Pred očmi moramo imeti naše kapacitete in do kje se lahko kupcem prilagodimo.
Kupci bodo testirali naše meje in vsem kupcem se je nemogoče prilagoditi. Določen
delež kupcev bo vedno nezadovoljnih, večina pa se bo k nam vračala po izdelke.
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TRŽNI PRISTOP

Oglaševanje (radio, časopis,
internet, plakati, lokalno,
globalno)
Nagradne igre, inovativno
iskanje kupcev
Dostopno mesto prodaje
Dan odprtih vrat
Recepti
Delavnice

Zelo dobrodošla je možnost, da si
starši z otroci kadarkoli lahko
ogledajo hlev in krmijo živali. Gre
za neke vrste doživetje, ne samo
za
klasičen
nakup.
S
tem
nagovarjamo
otroke,
ki
so
velikokrat
povod,
da
starše
prepričajo v kakšno dejanje – naj
bo to nakup na vaši kmetiji!
Hkrati
lahko
na
tak
način
prisluhnemo njihovim željam,
pripombam ter predlogom in jih
skušamo
v
največji
meri
upoštevati
(npr.
pakiranje
mlečnih
izdelkov
v
njihovo
embalažo…).
S
prijaznim
pristopom ter odličnimi izdelki si
pridobimo zaupanje strank in jim
brez težav lahko ponudimo nov
izdelek.

Vsak nakup je doživetje. Pomembno
je, da si ob obisku kupca na kmetiji
zanj vzamemo čas in ponudimo
možnost ogleda kmetije, živali.
Razložimo jim kdo živi na kmetiji, s
čim se ukvarjamo, kako delamo in
jim na čim bolj odprt način
predstavimo svoje delo, razmišljanje
ter ponudbo. Ob prvem obisku jim
nekaj
izdelkov
podarimo
za
pokušino. S takim pristopom si
počasi pridobimo njihovo zaupanje,
ki je ključno za dolgoročno uspešno
sodelovanje.

STRAN 09

MODEL OSKRBE DRUŽIN

LOGISTIKA NAROČANJA IN DOSTAVE NEPOSREDNO PRI
KMETU

Kadar se kmetija
odloči za prodajo
svojih proizvodov v
lastni organizaciji,
ima na voljo več
kanalov, prek katerih
pride do ciljnih
kupcev. Najbolj
klasičen način
ponudbe so tržnice.

PRODAJA PREKO DISTRIBUTERJA

Prodaja izdelkov prek
distributerja
predstavlja logistično
rešitev, kmet je
zadolžen za pridelavo
in predelavo
proizvodov, za
informacije o
razpoložljivih
količinah ter za
postavljeno prodajno
ceno.

PRISMA INC.
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Lokalno sodelovanje
in domači kotički
Lokalne trgovine so zanimiva tržna
priložnost, ker tako na enem mestu
potrošnik ob ostalih nakupih za hišo
in vrt lahko nakupi več vrst domače
hrane. Osveščeni kupci, ki imajo željo
po nakupu lokalne hrane lahko torej
tedenski/mesečni nakup vse lokalne
hrane na enem mestu.

Prodaja skozi turizem gastronomija
Na turistični kmetiji lahko senene
izdelke
gostom
ponudimo
na
krožniku, saj s tem dosežemo najvišjo
dodano
vrednost.
Najlažje
jih
predstavimo tako, da jih gosti
poizkusijo in na ta način najhitreje in
najočitneje
opazijo
razliko.
Priporočljivo je, tako predstavitev
opravimo ustno in neposredno.
Turistična kmetija ima prednost, saj si
lahko stranke ogledajo kmetijo, otroci
se igrajo v senu, hranijo živali, opazijo,
da na kmetiji ni vonja po silaži. Ta
način je potencialnim strankam
najbližje, ker je najbolj pristen ter
domač.
PRISMA INC.
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Raziskava
Seneno meso in mleko

»Kaj pravi slovenski potrošnik?«
hrana slovenskega porekla je bolj kakovostna, kot uvožena
poreklo oz. proizvajalec je pomemben nakupni dejavnik pri izbiri hrane,
pri mesu še nekoliko izrazitejši
Več kot polovica anketirancev mleko, jogurt in sir zauživa večkrat
tedensko
mesne izdelke dnevno zauživa dobra desetina, večkrat tedensko pa
dobra tretjina anketirancev.
Cena je pri mleku drugi najpomembnejši dejavnik, pri mesu pa „naravna
krma“, ki ji sledi „cena“.
34 % anketirancev pozna izraz „seneno mleko“, 20 % pa „seneno meso“.

Meso

Nakupovalne navade

50,2%

nakup v običajnih trgovinah

13,1%
v manjših trgovinah

18,8%

nakup v diskontnih trgovinah

1,84%

15,2%

nakup pri kmetu

0,82%

sami pridelamo

drugo

28,6%

3,91%

Mleko

61,8%
nakup v običajnih trgovinah

2,2%

v manjših trgovinah

nakup v diskontnih trgovinah

1,47%

nakup pri kmetu

0,98%

Raziskavo je opravil dr. Aleš Kuhar s sodelavci

sami pridelamo

drugo
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DOBRE PRAKSE
Kmetija Odems – prodaja na
domu
poudarjajo gradnjo odnosa s kupcem
kupec ne le dobi izdelkov, ampak ima
priložnost tudi opazovati delo na kmetiji
ter preveriti način krmljenja živine
sveže surovo seneno mleko, ter svežih
mlečnih izdelkih visoke kakovosti.

Ekološka kmetija Kršinar zabojčki
gorsko-hribovska kmetija
koze, govedo cikaste pasme, kunce, prašiče, konje
in kokoši
Goveje meso prodajajo pod znamko »cika me
mika« neposredno končnim strankam
izdelke ponujajo kupcem v obliki zabojčkov oz
paketov, ki imajo vnaprej znano sestavo
Nekateri deli mesa I. kategorije se tudi zorijo.
večinoma pakete mesa strankam dostavljajo
sami in se jim na tak način še bolj približajo

Ekološka kmetija Kukenberger spletna prodaja
spletna trgovina: izberete izdelke, način dostave
oz. prevzema.
Vsi izdelki so dostavljeni v povratni, toplotno
izolirani embalaži, ki je namenjena ponovni
uporabi
možnost osebnega prevzema na kmetiji oz
dostava z dostavno službo.
v ponudbi imajo mleko in mlečne izdelke
vrhunske kakovosti.
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Dokument Model oskrbe družin je bil narejen v okviru EIP projekta Seneno
meso in mleko, kateri vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije. Pri pripravi dokumenta so sodelovali člani projekta.
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se
izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–
2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
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