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Cграна:

Защо

чифлик, включително ферма и други услуги
(нощувки, къмпингуване)
Словения

това

е

добра

практика?Иновативното

производство,

продажба и популяризиране на местно отглеждана храна, прясно от
зеленчукова градина, чифлик и овощна градина, се продава
успешно благодарение на успешната интеграция на марката

„чифлик” във всички нива на дейността на чифлика.
Относно
В допълнение към дейностите на туристическа ферма
с настаняване, чифликът Firbas признава значението
на излагането и ясното предлагане на пазара на
техните
качествени
местни
продукти.
Като
анализираха пазарната стойност на собствената си
продукция, техните домашно отглеждани круши
Уилям се превърнаха в продукт на пазара за бижута на
короната
на
чифлика.
Семейство
Фирбас
непрекъснато търсеше възможност да ускори
продажбата на отлични домашно приготвени крушови
изделия. При това те залагат на висококачествена и
интересна гама продукти (сладко, сок, ракия, парчета
плодове, чатни). С успешна промоция и силни връзки
със Словенската туристическа организация, те успяха
да интегрират крушовия си сок в повечето от най добрите заведения за хранене в Словения. По този
начин сокът им се превърна във важен посланик и
символ на чифлика, печелейки признание всяка
година.Тяхното
имение
предлага
голямо
разнообразие от ястия на гостите, като всички те имат
едно общо нещо: изискани вкусове. Firbas е синоним
на 100% свеж и вкусен. Те осигуряват пълна
проследимост на всички съставки от собствената им
ферма, към която могат да се присъединят само
избрани от близките ферми. Ако сте в настроение, ще
ви бъдат предложени храни с традиционен произход
и наследство.

LINK
Здравословно
В района на Словенски Горице (Североизточна
Словения), чифликът Firbas започна интензивно да
съобщава за значението на естествено произведената
местна храна. Те настояват за 90% самодостатъчност
на храни от всички групи (мляко, яйца, месо,
зеленчуци, плодове, вино, зърнени храни и др.). При
отглеждането на зеленчуци и плодове те разчитат на
производствените умения от миналото и избягват
фармацевтичните продукти.

Устойчиво
Устойчив подход към експлоатацията на чифлика се
усеща на всички нива. Чифликът е почти изцяло
самодостатъчен.
Работната
сила
в
чифлика
представлява местното население. Материалите,
използвани при изграждането на съоръженията на
чифлика, са от собствена гора. Бащата на семейството
е любител -реставратор, който със своите знания
непрекъснато възстановява употребявани машини,
така че да може да се използва отново, добавяйки
стойност и наследство. Чифликът разполага със
собствени електрически велосипеди, които се
предлагат на гостите да разгледат района.

Етично
Във фирмата работят хора от местната среда, които
предават с работата си чувство за наследство и
гостоприемство. Животните във фермата пасат
свободно и в същото време участват в дидактическата
роля на стопанството (занаяти и земеделски умения),
за които посетителите могат да научат по време на
посещението си.

Диетични изисквания
Специални профили: вегетарианство, веганство,
органична храна, сезонна диета, местна диета.

Използване на технология
Безналичен бизнес, доставка, която се адаптира към
нуждите на пазара - безконтактни продажби,
електрически велосипеди.
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