FELHÍVÁS
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület önkormányzatunkon keresztül tájékoztatja
a Biharkeresztesen, Ártándon, Bedőben, Bojton és Toldon működő vállalkozásokat,
vállalkozókat az alábbiakról:
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület, mint a vidékfejlesztés témakörében jártas
országos szervezet olyan kezdeményezésbe fogott, amelynek célja az, hogy a településeken,
falvakban, ill. a kisvárosokban élő és dolgozó vidéki emberek megélhetését elősegítse.
Szeretnénk egy olyan internetes értékesítési hálózatot útjára indítani, amely kifejezetten helyi
kistermelők, feldolgozók, előállítók, őstermelők, stb. termékeit juttatná piaci lehetőséghez,
hogy a termékek forgalmazása minél hatékonyabban megoldott legyen.
A jelenlegi gazdasági helyzetben mindannyiunk érdeke, hogy minden kínálkozó lehetőséget
kihasználva segítsük a vidéken élő emberek boldogulását, akik a saját maguk termelte,
előállította javakat – még ha azok kisebb mennyiségben is mérhetők – hajlandók és készek
értékesíteni egy új/újabb csatornán keresztül is. Ebben számítunk az Önök közreműködésére
és segítségére, hiszen helyi szinten Önök rendelkeznek olyan ismeretekkel a településükről,
mely a működő vállalkozókról, vállalkozásokról, termelőkről szólnak. Önök vannak velük
kapcsolatban, és tudják, hogy alkalmasak arra, hogy termékeik ismertségét, és forgalmát a
világhálón keresztül is növelni tudják.
A LEADER NET-Bolt Hálózat kialakításában való részvételhez minden helyi kistermelő,
feldolgozó, előállító termékeit szívesen várjuk, legyen az élelmiszer, kézműves munka, vagy
bármilyen egyéb termék, amelyet forgalmazásra szánnak. A hangsúlyt mindenképpen olyan
kisvállalkozásokra, termelőkre, magánszemélyekre helyezzük, akik e lehetőség nélkül csekély
mennyiségben és körben tudják az általuk előállított termékeket értékesíteni, és a feleslegessé
vált termékeiket felajánlják internetes hálózatunkra.
Az egyesület kéri az érdeklődőket, hogy a mellékelt kérdőívet kitöltve elektronikusan a
leaderhungaria@gmail.com email címre, postai úton az alábbi címre legkésőbb 2010. január
10. napjáig juttassák el: Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület (7191, Hőgyész,
Kossuth tér 6.)
Felhívja a figyelmet a kérdőív minél pontosabb, teljesebb kitöltésére, azaz minden kérdés
megválaszolására, mivel ez az érintett termék megismerését, értékesítését könnyíti meg.
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Információs lap
a NET Bolt beszállítóiról
Cég neve:
Cég elérhetősége:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:

Kérjük írja le vagy karikázza be a megfelelő válaszokat!
1.) Termék típusa:
a.) gyorsan romló élelmiszer
b.) egyéb élelmiszer
c.) non-food termék:
− kereskedelmi forgalomban lévő
− egyéb specifikum (ajándéktárgy, stb.)
2.) A termék fajtája:
− közvetlen felhasználású
− továbbfeldolgozást igényel
3.) Termék megnevezése:
….....................................................................................................................................
Termék fajtái:
…...................................................
…...................................................

…...................................................
…...................................................
4.) Válassza ki a megfelelőt!
− csomagolt termék
− lédig (ömlesztett) termék
5.) Ha csomagolt, akkor mekkora
− a legkisebb csomagolási egység (kg, liter, tonna, stb.): ….....................................
− 1 karton (gyűjtő): …...............................................................................................
− 1 raklap: …..............................................................................................................

6. Töltse ki a táblázatot!
Termék neve

Termelői nettó ár

Nagykereskedelmi Fogyasztói
netto ár
brutto ár

7.) Van-e bevezetett márkaneve?
− Igen, az alábbi: ….................................................
− nem
8.) Jelen pillanatban hol forgalmazza a terméket?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9.) Mekkora a termékenkénti éves kapacitása?
…................................................................................................................................
….................................................................................................................................
8.) Időszakos termékről van-e szó?
− igen
− nem

10.) Ha igen, akkor van-e megfelelő tároló kapacitás?
− igen
− nem
11.) Amennyiben nincs tároló kapacitás, úgy milyen hőmérsékletet igényel a
termék?
− szobahőmérséklet
− +4 celsius fok
− -20 celsius fok
12.) Van-e szállítókapacitás?
− igen
− nem
13.) Ha igen, az esetben hány kilométeres körzetben tudja szállítani?
− legfeljebb 20 km
− 20 – 100 km
− 100 km felett
14.) Gyártás módja:
− saját feldolgozó üzem
− bérgyártatás
15.) Van-e Önnek hitelesített minőségbiztosítási rendszere?
− Igen, az alábbi típusú: …............................................................................................
− nem
16.) Értékesítési szövetkezetnek tagja-e Ön?
− Igen, az alábbinak:
…..................................................................................................
− nem

