
Zapisz się już d
ziś

!Krótkie łańcuchy
dostaw żywności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgłoszenia do udziału w bezpłatnych
szkoleniach uczestnicy mogą dokonać

poprzez odesłanie uzupełnionego formularza
osobowego na adres mailowy

szkolenia@arimrszkolenia.pl. Wszelkich
informacji o szkoleniach udzieli Państwu Pani

Patrycja Stando tel. 536 237 684, e-mail:
pstando@pir.pl oraz Pan Adrian Stachyra tel.

533 701 736, e-mail: astachyra@pir.pl.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wypełnij formularz
zgłoszeniowy

dostępny na stronie 
arimrszkolenia.pl

mailto:szkolenia@arimrszkolenia.pl
mailto:pstando@pir.pl
mailto:astachyra@pir.pl


Cel szkoleń

Głównym celem szkoleń jest rozwój
zawodowy i poprawa funkcjonowania
gospodarstw oraz wzrost
konkurencyjności lokalnych
producentów. Szkolenie składa się z 2
dni w ramach których umawiane są
treści z zakresu tworzenia lokalnych
łańcuchów dostaw żywności, sprzedaży
bezpośredniej 
 i handlu detalicznego oraz marketingu
produktów. 

Zakres szkolenia

Charakterystyka form sprzedaży
żywności z gospodarstwa w ramach
krótkich łańcuchów dostaw.

Formy prawne współpracy w ramach
łańcucha żywnościowego.

Organizacja i tworzenie lokalnych
systemów żywnościowych. 

Wymagania higieniczno - sanitarne
przy organizacji sprzedaży.

Nauczysz się:

Zakładania sklepu internetowego
Wymogów znakowania produktu
Różnych przykładów
zorganizowanych form sprzedaży
Jak przygotować ofertę sprzedaży
Przepisów które odnoszą się do
sprzedaży w sklepie internetowym

Adresaci szkolenia:

Rolnik
Domownik rolnika
Małżonek rolnika
Osoba zatrudniona w rolnictwie
Właściciel lasów
Wnioskodawca lub beneficjent
„Premie dla rolników”

Projekt realizowany jest w związku z
wdrażaniem przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa poddziałania 1.1„Wsparcie
dla działań w zakresie kształcenia
zawodowego i nabywania
umiejętności” w ramach działania
„Transfer wiedzy i działalność
informacyjna” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach
działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe.
Zajęcia w godzinach 9.00-13.45, w dni
robocze.
Uczestnicy otrzymują: prezentację na
nośniku USB, teczkę, notes A4, długopis.
Uczestnicy otrzymują certyfikat
ukończenia szkolenia.




