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Защо това е добра практика?Кооперацията свързва съмишленици с

малки производители и извършва няколко маркетингови дейности

от тяхно име. Те се грижат за общото образование и повишаването

на осведомеността относно важността на яденето на прясна, местно

отглеждана храна. Те подкрепят малките местни фермери и

насърчават другите да се върнат в земята, в опит да повишат нивото

на самодостатъчност и биоразнообразие в Словения. Огромен брой

местни зеленчуци са изгубени завинаги и те имат за цел да спрат

това явление. Само местното, местно производство без

използването на агресивни химикали ще гарантира, че те няма да

останат гладни в дългосрочен план. Едновременно с това

кооперация „Добрина“ свързва и обединява местни производители,

за да създаде по -успешно присъствие на пазара. Те управляват

всички промоции и контакти с различни групи

клиенти.Относно
Екологичната кутия „Добрина“ е кооперация за
развитие на устойчиво местно снабдяване, създадена
през 2011 г. Основната цел на кооперация „Добрина“
не е да генерира печалба, а да развива малки ферми,
справедлива търговия с храни и да предоставя
възможности за справедливи плащания на
производителите и производители. Едновременно
кооперацията свързва провинцията с градския център
и следователно насърчава и развива биологичното
земеделие. Той насърчава принципите на устойчиво
местно снабдяване с храни и социално-
предприемачески дейности в производството и
преработката на храни и опазването на културното,
техническото и природното наследство в селското
стопанство. Той е създаден от производители и
преработватели от малки традиционни ферми в
Словенските горици. С желанието да предложат на
жителите в градска среда свежи, сезонни, местни и
здрави култури, те обединиха продукцията си и
установиха своя кооперативен пазар. Днес те
снабдяват много заведения за обществено хранене с
местна храна. Те предлагат своите продукти на
жителите на Марибор чрез система от кутии с пресни
зеленчуци и плодове чрез онлайн магазин.

ЕКО КУТИЯ

Здравословно
Чрез обединяване на силите те могат да създават и
предоставят зеленчукови кутии, пълни с разнообразна
продукция, за продажба онлайн. Това насърчава и
насърчава консумацията на добри здравословни
органични продукти за по -широката общност и ще
има резултат от по -здравословна общност.

Етично
Кооперация „Добрина“ се грижи и насърчава
здравословното хранене, като предоставя богат избор
от местни биологични продукти. Те обучават или
преквалифицират малките земеделски стопани в
етични животновъдство и органични методи на
отглеждане. Кооперацията беше много успешна,
установявайки къси хранителни вериги и
подхранвайки местните традиции в снабдяването и
храненето. Съвместното популяризиране на всички
заинтересовани страни във веригата на доставки е
същността на тяхната организация.

Използване на технология
Безкасово плащане, уебсайт за информация и система
за онлайн поръчки, доставка в района и околността.

Tип: еко земеделска кооперация

Cтрана: Словения
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Последвайте историята на Eко Кутия
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/ZadrugaDobrina/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.zadruga-dobrina.si/zabojcki
https://www.zadruga-dobrina.si/zabojcki

