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Producenci warzyw i owoców! Biedronka wyciąga pomocną
dłoń!
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Biedronka, w odróżnieniu do innych powołanych do tego celu instytucji,
wprowadza kolejne rozwiązania wspierające małe gospodarstwa. Producenci
owoców i warzyw już za chwilę mogą nawiązywać współpracę z największą
siecią sklepów w Polsce.
Wprowadzamy kolejne rozwiązania, które mają na celu wsparcie polskich producentów warzyw
i owoców. Tak o najbliższych planach znanej sieci sklepów opowiada Marek Walencik, dyrektor
kategorii owoców i warzyw w sieci Biedronka.

Polityka Biedronki
Jeśli potwierdzą się plany zarządu Biedronki, to gehenna małych i średnich gospodarstw rodzinnych
produkujących warzywa i owoce może się wkrótce skończyć. Bo jak się okazuje, to nie MRiRW
oferuje pomoc, lecz sieć sklepów Biedronka. Rzecz jasna nie można, przynajmniej na razie, wpadać
w euforię. Zakładając, że oferta Biedronki jest już w trakcie realizacji, producenci owoców i warzyw
powinni ją jak najszybciej rozważyć. Marek Walencik optymistycznie wskazuje na nowe rozwiązania
w polityce firmy. Zapraszamy do współpracy każdego, kto miałby ochotę z nami pracować
i sprzedawać swoje produkty. Ze względu na skalę naszej działalności jesteśmy w stanie
współpracować zarówno z dostawcami, którzy działają na dużą skalę, jak i mniejszymi, np.
produkującymi owoce sezonowe.

Biedronka zaprasza do współpracy
-Od wielu lat prowadzimy politykę poszukiwania małych, lokalnych producentów (warzyw i owoców)
i wprowadzania na nasze półki ich oferty. Jeżeli chodzi o produkty, wiele projektów jest aktualnie
w toku. (…) Przez cały rok w naszych sklepach dostępne będą polskie ziemniaki i jabłka.
Planujemy już od tego roku mieć w sprzedaży wyłącznie polskie ziemniaki z wyselekcjonowanych
odmian. Projekt powstaje we współpracy z dotychczasowymi, ale też nowymi dostawcami, którzy
pojawiają się w zasadzie cały czas. No cóż, nic dodać, nic ująć.

Producenci warzyw i owoców a kupcy
Od początku roku w Biedronce pojawiają się nowe stanowiska – lokalni kupcy warzyw i owoców.
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Producenci warzyw i owoców będą mieli okazję nawiązać z nimi kontakt i porozmawiać o interesach.
Gdzie szukać kupców? Lokalni kupcy, których zadaniem będzie przede wszystkim praca w terenie,
pomogą mniejszym gospodarstwom nawiązać współpracę z Biedronką. Kupcy wyruszą w Polskę
aby odwiedzać gospodarstwa, a także giełdy rolne. Jednym słowem ich celem jest
poszukiwanie nowych partnerów w postaci m.in. małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

Jakie warunki muszą spełnić producenci warzyw i owoców?
Jak zapowiadają przedstawiciele Biedronki producenci warzyw i owoców nie musza posiadać
profesjonalnej floty transportowej, czy zautomatyzowanej linii do pakowania. Nie oznacza to
jednak, że produkty mogą być słabej jakości. Ściśle mówiąc dokładnie będzie kontrolowana jakość
oferowanych produktów. Lokalni kupcy mają do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze, są powołani do
pełnienia funkcji partnerów biznesowych. Po drugie, ich zadaniem jest również wspieranie rozwoju
produkcji i poprawa jakości.
Uwaga producenci warzyw i owoców! Od pierwszego lutego br. Biedronka uruchamia
formularz zgłoszeniowy dla rolników. Krótko mówiąc zgłoszenia te trafią bezpośrednio do
kupców, co oczywiście będzie pierwszym krokiem do nawiązania współpracy.
Podsumowując: producenci warzyw i owoców otrzymują szansę zbytu swoich produktów chyba
z najmniej oczekiwanej strony. Inicjatywa Biedronki jest tą wyciągniętą „pomocną dłonią” w ich
kierunku. Jak na razie nie widać innych dłoni, może więc warto spróbować takiego rozwiązania.
Zresztą wyraźnie do tego zachęca Marek Walencik, dyrektor kategorii warzyw i owoców w sieci
Biedronka. – W 2020 roku ze wszystkich uprawianych na terenie Polski warzyw i owoców, które
sprzedała sieć Biedronka, ponad 70% warzyw i owoców pochodziło bezpośrednio od
producentów, a nie pośredników. W ten sposób dajemy impuls do rozwoju dla mniejszych
gospodarstw rolnych w Polsce.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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