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Ïðîåêò “Ìîäåðíà òúðãîâèÿ” ñå èçïúëíÿâà 
îò Íàöèîíàëíèÿ ñúþç íà ãðàäèíàðèòå â Áúëãàðèÿ  
ñ ïîäêðåïàòà íà Ôîíäàöèÿ “Àìåðèêà çà Áúëãàðèÿ”

Íàøàòà èäåÿ
 Ïðîèçâîäèòåë è êóïóâà÷ äà ñè 
ãîâîðÿò ïðÿêî, áåç ïîñðåäíèöè 
ïî âåðèãàòà

 Äà ïîñòèãàò áúðçà ðåàëèçàöèÿ 
çà ñâåæèòå áúëãàðñêè ïðîäóêòè

 Äà íàìèðàò îïòèìàëíà öåíà, 
ñïðàâåäëèâà çà çåìåäåëåöà è 
èçãîäíà çà ïîòðåáèòåëÿ

Êàóçàòà ñè çàñëóæàâà è å îò ïîëçà 
íå ñàìî çà ñúþçíèòå ÷ëåíîâå, à 
è çà âñè÷êè ó÷àñòíèöè â ïúðâèÿ 
åëåêòðîíåí ïàçàð çà ïëîäîâå è 
çåëåí÷óöè íà åäðî â Áúëãàðèÿ.

Ïúðâè åëåêòðîíåí ïàçàð çà 
ñâåæè ïëîäîâå è çåëåí÷óöè

“Ãðàäèíàðèÿ”, 
 âàøàòà
 óåá ñðåùà

Ïîòúðñåòå íè íà: 
 office@gradinaria-bg.com

 02/ 988 02 59
 Áàíêÿ, 1320, óë. “Ãåðãèíà” 5



Âàøåòî ìÿñòî å òóê, 
â “Ãðàäèíàðèÿ”

Ако се питате къде да продадете произведените с 
толкова труд плодове и зеленчуци по-бързо и по-
изгодно, този въпрос вече има отговор.

Ако търсите къде да заредите свежи и вкусни 
български продукти за вашата търговска или 
преработвателна верига, спрете при нас, на:
www.gradinaria-bg.com 

Решението е на един клик от вас

Порталът Gradinaria-bg.com e създаден от 
Националния съюз на градинарите в България с 
подкрепата на Фондация „Америка за България” по 
проект „Модерна търговия”.

 Проектът си поставя за цел да ускори 
   срещата на производители и търговци 
   без излишни посредници.

Представете си едно тържище за плодове и 
зеленчуци и това, което се случва там... А сега 
извадете пътя до него и обратно, времето, 
наема, таксите, неизбежните ядове...

 Äîáðå äîøëè â “Ãðàäèíàðèÿ”!

Ако сте

ïðîäàâà÷

Следвайте стъпките: 
 www.gradinaria-bg.com
 Първо – регистрация!
 Подайте оферта за 

   продажба – една или повече
 Разгледайте офертите за  покупка, някой може  да 

   търси  стока като  вашата
 Купувачът е тук...      

    на един клик от вас 
 Преговаряйте смело
 Изберете вашия купувач
 Честито за вашата сделка!
 И елате отново на  

www.gradinaria-bg.com

„Градинария” мисли за вас
Земеделският производител  заслужава достойно 
възнаграждение за своя труд.

Нашата платформа работи за вас дори 
в минутите ви за отдих.

Ако сте

êóïóâà÷

Следвайте стъпките: 
 www.gradinaria-bg.com
 Първо – регистрация!
 Подайте оферта за търсените продукти  – една 

   или повече
 Разгледайте офертите за   продажба
 Производителят е тук...  

   на един клик от вас
 Преговаряйте смело
 Изберете с кого да сключите сделка
 Честито за вашата сделка!
 И елате отново на  

www.gradinaria-bg.com

„Градинария” работи за вас
Ако сте търговец или преработвател, ще 
зареждате вашето предприятие или верига, без 
дори да напускате работното си място.

Ако цените клиентите си, ще им доставяте само 
свежи български продукти. Ще спечелите вие, 
ще спечелят и те. Ще спечелят и българските  

производители на зеленцуци и плодове.

www.gradinaria-bg.com


