MALL-ul ȚĂRĂNESC

CE ESTE MALL-ul
ȚĂRĂNESC?
www.malltaranesc.ro este platforma informatică on-line care
facilitează contactul între cei care produc (gospodării sau mici
companii de la țară) și cei care doresc să folosească și să consume
produse românești.
Obiectivul specific al acestei abordări este realizarea unor lanțuri
scurte în care să fie implicați câți mai mulți producători mici și mijlocii,
strâns legați de mediul urban.

CE ESTE MALL-ul
ȚĂRĂNESC?
"MALL-ul ȚĂRĂNESC" este o platformă informatică on-line care
furnizează unui potential cumpărător, pe orice tip de dispozitiv electronic
inteligent, informații de tipul: unde se găsesc cel mai aproape de locul
unde este poziționat, produsele țărănești dorite, cât costă fiecare produs
și cum poate contacta producătorul/procesatorul pentru a stabili cu el
detaliile achiziției.

CE ESTE MALL-ul ȚĂRĂNESC ?

"MALL-UL ȚĂRĂNESC" este un mall virtual
alcătuit din magazine virtuale, denumite
"Raioane cu produse țărănești " , organizate
pe criterii geografice și având un
administrator de raion care gestionează o
zonă geografică sau o formă de organizare
bine determinată din România.
Administratorul unui "Raion cu produse
țărănești " poate fi un GAL, o asociație de
producători, un ONG, o Autoritate Publică
Locală.

Mall = complex de magazine

CE ESTE MALL-ul ȚĂRĂNESC ?

“Raionele cu produse țărănești” sunt magazine
virtuale în care fiecare producător are “raftul” său
propriu, prezentare personalizată și QR-cod dedicat
pentru accesare rapidă de pe orice device cu cameră
video. Pentru a-i diferenția pe producători în funcție de
forma organizatorică, “rafturile” pot fi de două tipuri :
1.Gospodărie țărănească= persoană fizică,
gospodărie de subzistență (ex. Gospodăria lui
GHEORGHE PÂRVAN)
2.Prăvălie = formă organizată (II, AF, SRL, AS.
PRODUCĂTORI) (ex. Prăvălia SERENA SRL)

CE ESTE MALL-ul ȚĂRĂNESC ?

Siguranța alimentară este un punct care
interesează platforma noastra, punctând
suplimentar companiile care au certificate de
calitate, atestate bio, etc.
Obiectivul specific al acestei abordări este
stimularea producătorilor de a participa la
scheme de calitate la nivel național și
european.

CUI SE ADRESEAZĂ?

www.malltaranesc.ro se adresează
1.producătorilor tradiționali din România și 2. celor care doresc să folosească și să
consume produse românești, din întreaga lume.

CUM SE UTILIZEAZĂ ?
Poți să alegi raionul cel mai apropiat de locuința ta,
sau un raion cu produse certificate. În momentul
login-ului, platforma furnizează gospodării sau
prăvălii de lângă tine (pe o rază de 60 de km)

CUM SE UTILIZEAZĂ ?
Dacă îți dorești un produs anume, alegi categoria
din care face parte și poți vedea toți producătorii din
zonă. Nu uitați de produsele meșteșugărești și de
artizanat.

CUM SE UTILIZEAZĂ ?
Sau poți să vizitezi direct gospodării și prăvălii
apropiate de locuința ta, selectând județul în care
te afli.

CUM SE UTILIZEAZĂ ?
Puteți evalua prăvăliile după ratingul obținut. Pentru o
bună evaluare a producătorilor aveți datoria de a
completa un chestionar de satisfacție a clientului .

Comenzile și detaliile comerciale se stabilesc telefonic
sau prin email în cazul gospodăriilor.

QR CODE

Fiecărui producător din Mall-ul țărănesc
primește la înscriere un cod QR propriu pe care
îl poate utiliza pe etichetele de pe ambalajele
produselor livrate către consumatori.
Codurile QR permit potențialilor cumpărători să
acceseze rapid link-ul care îi conduce direct pe
pagina producătorului, de pe telefon/ tabletă,
fără să tasteze adresa site-ului.
În acest fel poate vedea rapid ce alte produse
mai oferă producătorul respectiv și implicit poate
face comenzile mult mai ușor.

REGULI PENTRU PRODUCĂTORI

•

Produsele trebuie să fie din producție proprie,
naturale şi autentice

•

Producătorul se angajează ca prin toate acțiunile
sale să promoveze, pe lângă produsele proprii, și
pe cele ale altor producători din raionul din care
face parte, precum și obiectivele naturale,
culturale și turistice existente pe teritoriul
raionului

•

Producătorul se angajează să trateze cu respect
și responsabilitate fiecare comandă primită de la
client și se va îngriji să stabilească relații
comerciale cât mai stabile și durabile

REGULI PENTRU PRODUCĂTORI

•

Producătorul este de acord cu interacţiunea
directă dintre el şi cumpărător, acceptă vizita și
participarea acestuia (inclusiv cu familia) la
treburile gospodăriei (de exemplu posibilitatea ca
cel ce cumpără să îşi culeagă singur legumele din
grădină, ouăle din cuibare).

•

Implicarea în acest proiect se face pe bază de
încredere reciprocă. Totuși, producătorul care
dorește să intre în program, trebuie să accepte o
vizită de verificare la domiciliu din partea unui
reprezentant al proiectului, condițiile de aderare și
regulile de funcționare.

REGULI PENTRU PRODUCĂTORI
Producătorul va respecta următoarele prevederi legale :
- Legea nr. 145/21.10.2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
- Legea 87/2016 privind modificarea și completarea Legii
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Ordinul nr. 111/16.12.2008 privind aprobarea Normei
sanitare veterinare și pentru siguranţa alimentelor privind
procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de
vânzare direct și/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animal sau nonanimală, precum şi
a activităţilor de producţie, procesare, depozitare,
transport şi comercializare a produselor alimentare de
origine nonanimală;
- Legea 227/2015 – CODUL FISCAL

VIITORUL ÎNCEPE AZI !

În concluzie:
•Ajutăm micii producători locali să existe și să producă
•Înlocuim hrana din import cu produse autohtone, gustoase
•Contribuim la păstrarea meșteșugurilor și tradițiilor strămoșești
•Încurajăm economia locală
•Petrecem cu familia o zi pe săptămână la țară, renunțând la aglomerația
urbană

Pe viitor ne dorim:
•Deschiderea pe aceiași platformă a unei „PIEȚE DE GROS" on-line
•Transportul produselor tranzacționate prin malltaranesc.ro în sistem de
curierat rapid
•Casă de comenzi "Coșul cu merinde de la țară"
•Harta interactivă a produselor țărănești

VĂ MULȚUMIM!

