ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ«ΠΑΓΚΟ»

ΤΟ FARMERS REPUBLIC ΦΕΡΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
∆ίνει δύναµη στους Έλληνες παραγωγούς
και νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αγορών
στους καταναλωτές

Το Γίνε Αγρότης δηµιουργεί το Farmers Republic για να
δώσει πειστικές απαντήσεις µε την λειτουργία του σε αυτά,
και δεκάδες άλλα ερωτήµατα και σύγχρονες απαιτήσεις του
καταναλωτικού κοινού. Όπως έκανε και µε τα on line
περιβόλια του, που κέρδισαν την εµπιστοσύνη δεκάδων
καλλιεργητών και εκατοντάδων νοικοκυριών τα οποία,
από το 2012, παραλαµβάνουν τους καρπούς της γης τους,
κάθε εβδοµάδα, στο σπίτι.

? !

Θέλετε να ξενιάσετε από το βάσανο της µετακίνησης και την
ταλαιπωρία που συχνά συνοδεύουν τις καθηµερινές αγορές
σας τροφίµων;
Ψάχνετε έξυπνες, ασφαλείς και εγγυηµένες λύσεις που
θα ικανοποιούν τις ανάγκες σας όποτε και όπου θέλετε;

Επιθυµείτε να έχετε στη διάθεσή σας τα πιο φρέσκα και ανώτερης ποιότητας φρούτα και λαχανικά, απευθείας, από επιλεγµένους καλλιεργητές και αγρούς, αλλά και εκλεκτές τυποποιηµένες προτάσεις της ελληνικής παραγωγής τροφίµων; Και, µάλιστα,
στην κουζίνα σας, την ώρα του βάζετε την κατσαρόλα στη φωτιά;
Πιστεύετε πως δικαιούστε αγνά αγαθά στις καλύτερες τιµές
και σας έχει γίνει συνείδηση ότι µε τις επιλογές σας µπορείτε να
στηρίξετε τον µόχθο των παραγωγών του τόπου µας;

Το Farmers Republic αποτελεί το επόµενο τολµηρό και καινοτόµο
βήµα, πάντα µε µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων
ήδη µας έχουν τιµήσει επιλέγοντας τις υπηρεσίες µας, αλλά και
εκείνων που θα θελήσουν να µας γνωρίσουν και να µας κρίνουν.
Πραγµατοποιώντας τις αγορές τους είτε ηλεκτρονικά
(www.farmersrepublic.gr), είτε επί τόπου, στις
εγκαταστάσεις µας στον Άγιο Στέφανο.
Σε ένα κτίριο 1200 τ.µ. δηµιουργήσαµε µία εστία της ελληνικής
διατροφής που δίνει επιχειρηµατική διέξοδο σε αυστηρά
επιλεγµένους παραγωγούς και προϊόντα από όλη τη χώρα.
Στη διάθεσή τους, και µε στόχο την οικοδόµηση στενότερων
σχέσεων µε τους καταναλωτές, θέτουµε τον ηλεκτρονικό
«πάγκο» µας, αλλά και ένα σηµείο φυσικής παρουσίας
τους, σε στεγασµένη λαϊκή αγορά και σε παντοπωλείο.

ΤΟ FARMERS REPUBLIC ΕΙΝΑΙ… ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ:
∆ίνει τη δυνατότητα και για on line αγορές, από τον
ηλεκτρονικό «πάγκο» του, που τροφοδοτείται από τους
παραγωγούς κάθε µέρα και πραγµατοποιεί διανοµές
κατ’ οίκον.
e-shop

∆ιαθέτει παντοπωλείο, που παραµένει
ανοιχτό κάθε µέρα.
παντοπωλείο

Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί εβδοµαδιαία λαϊκή
αγορά, σε έναν υπερσύγχρονο και υψηλής αισθητικής
κλιµατιζόµενο χώρο, που βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο
των βορείων προαστίων.
λαϊκή αγορά

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

3 απλά βήµατα για online αγορές

Το Farmers Republic αποτελεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον διάθεσης
τροφίµων, στα πρότυπα των Farmers’ Markets που κερδίζουν
έδαφος διεθνώς και, ειδικά, της λονδρέζικης Borought Market,
η οποία αποτελεί σηµείο αναφοράς διεθνώς για τους αγοραστές
υψηλών απαιτήσεων.
Εδώ τον πρώτο λόγο έχουν η ποιότητα και η µοναδικότητα των
προϊόντων, οι ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις, οι πιο αγνοί καρποί
της ελληνικής γης. Εκλεκτά αγαθά, που δηµιουργήθηκαν µε
ιδιαίτερη φροντίδα από ανθρώπους µε µεράκι και όραµα.

Οι καταναλωτές του Farmers Republic µπορούν να κάνουν
τις αγορές τους για το καθηµερινό τραπέζι µέσα από µία µεγάλη
ποικιλία βιολογικών, αλλά και άλλων, απόλυτα αγνών
προϊόντων, µε ταυτότητα και ιστορία.
Παράλληλα, το Farmers Republic λειτουργεί ως πολυχώρος,
φιλοξενώντας διαδραστικές εκδηλώσεις ενηµέρωσης,
εκπαίδευσης και αναψυχής, ενώ γίνεται κόµβος επικοινωνίας
των παραγωγών µε τους καταναλωτές και «όχηµα» εξωστρέφειας.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Το Farmers Republic γίνεται, ταυτόχρονα, κιβωτός της ελληνικής φύσης, αφού δίνει έµφαση στα προϊόντα βιολογικής και παραδοσιακής καλλιέργειας,
στους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής και στη διαιώνιση σπόρων και ποικιλιών που αναπτύχθηκαν και ευδοκίµησαν µε το πέρασµα του χρόνου
στον τόπο µας, και σήµερα σπανίζουν.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΡΡΟΗ
Την «τιµητική» τους έχουν, βέβαια, οι επισκέπτες του Farmers Republic. Εδώ
δεν είναι απλώς καταναλωτές και αγοραστές, αλλά συµµέτοχοι σε µία
προσπάθεια να τεθούν νέες βάσεις στο εµπόριο τροφίµων.
Βάσεις που θα εξασφαλίζουν στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας αγνά και
ποιοτικά προϊόντα και, δίκαιους όρους συναλλαγής, επ’ ωφελεία της υγείας
αλλά και της… τσέπης.
Τόσο ο χώρος της λαϊκής αγοράς, όσο και το παντοπωλείο, είναι
διαµορφωµένα ώστε να γεµίζουν τα καλάθια, αλλα και το µάτι!

Στη διάθεση των καταναλωτών τίθεται µία πανδαισία προϊόντων, χρωµάτων
και γεύσεων, ένα πανόραµα της ελληνικής διατροφής:
Εκλεκτά λαχανικά, φρούτα, τυροκοµικά, κρεατικά, αλλαντικά, µέλια,
ξηροί καρποί, ζυµαρικά, έλαια, γλυκά, είδη αρτοποιίας, και αµέτρητα
άλλα αγαθά, πραγµατικά «διαµάντια», βρίσκουν τη θέση τους στα
ράφια και τους πάγκους µας.
Οι συνθήκες είναι ιδανικές και ο χώρος µας συναγωνίζεται σε γούστο ακόµα
τα πιο καλαίσθητα καταστήµατα της πόλης!

Η αυστηρή επιλογή των παραγωγών που φιλοξενούνται στο Farmers Republic και ο τρόπος
λειτουργίας µας εγγυώνται τα πιο φρέσκα αγαθά, στις καλύτερες τιµές!
Εδώ ο πολίτης αποκτά δύναµη και δυνατότητα επιρροής.
Η απευθείας επαφή των παραγωγών µε τους καταναλωτές, δηµιουργεί ένα πλαίσιο αµφίδροµης
επικοινωνίας και οικοδόµησης προσωποποιηµένων και ισότιµων σχέσεων αλληλεπίδρασης.
Ο αγρότης µαθαίνει τις ανάγκες των πελατών του από «πρώτο χέρι» και ο πελάτης µεταφέρει
στην «πηγή» τις επιθυµίες του, διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον αµοιβαίας εκτίµησης και εµπιστοσύνης.
Το Farmers Republic θέλει να γίνει συνώνυµο της εξυπηρέτησης, γι αυτό και δίνει µεγάλη σηµασία
και στην παραµικρή λεπτοµέρεια. Ακούει, λοιπόν, τη γνώµη των πελατών του, και έναι έτοιµο
µε άµεσες κινήσεις να βελτιώσει τυχόν αστοχίες.

Οι επισκέπτες µας πριν βγουν
για τις αγορές τους δεν
χρειάζεται πια να ενηµερώνονται για το… δελτίο καιρού.
Στη λαϊκή αγορά του Farmers
Republic δεν βρέχει, δεν έχει
κρύο, ούτε ζέστη.
Ο συνωστισµός και τα…
συγκρουόµενα καροτσάκια
∆ΕΝ έχουν θέση εδώ!

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το Farmers Republic φιλοδοξεί να κάνει τις αγορές µοναδική εµπειρία!
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη προγραµµατίσει µία σειρά ενηµερωτικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως σεµινάρια, διαλέξεις, και γευστικά
δρώµενα, που έχουν στο επίκεντρό τους τα αγαθά της ελληνικής γης.
∆ίνει βήµα σε διακεκριµένους επιστήµονες και επαγγελµατίες του χώρου,
όπως διατροφολόγοι, chefs, γεωπόνοι, παιδαγωγοί και επιχειρηµατίες,
θέλοντας να συµβάλλει στην ενηµέρωση και την εκπαίδευση τόσο των
παραγωγών, όσο και των καταναλωτών.

Οι δράσεις αυτές αφορούν στους τρόπους και τα µέσα καλλιέργειας,
στην ιδιαίτερη ταυτότητα των τοπικών προϊόντων, στην ιστορία τους, στη
διαµόρφωση διατροφικής συνείδησης.
Το κτίριο µας έχει διαµορφωθεί µε τρόπο που να καλύπτει ακόµα και
τις πλέον απαιτητικές ανάγκες τόσο των παραγωγών όσο και των
επισκεπτών-καταναλωτών.
Ξεχωρίζει για την αισθητική και τον σύγχρονο εξοπλισµό του, ενώ έχει
δοθεί έµφαση στον εκθεσιακό του χαρακτήρα.
∆ιαθέτει υποδοµές και οπτικοακουστικά µέσα, που επιτρέπουν και εγγυώνται
την οργανωτική επιτυχία κάθε είδους επιχειρηµατικών, ενηµερωτικών,
εκπαιδευτικών και επιστηµονικών εκδηλώσεων.

ΠΑΡΑΓΩΓΕ, ΠΙΑΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η συνεργασία µε το Farmers Republic γίνεται µε ξεκάθαρους όρους, χαµηλό κόστος
και εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες (και όσους ασχολούνται µε την
παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση τροφίµων), όπως:

1

παντοπωλείο

e-shop

Σηµείο «λιανικής» στο παντοπωλείο και, παράλληλο, ηλεκτρονικό σηµείο πώλησης
µέσω του e-shop, όπου ο καταναλωτής µπορεί να επιλέγει προϊόν από συγκεκριµένο
προµηθευτή / παραγωγό / brand. Εφαρµόζεται η διαδικασία της παρακαταθήκης,
µε µία µικρή προµήθεια και εκκαθάριση στα τέλη κάθε µήνα.

2

λαϊκή αγορά

Πρόσβαση στην πρώτη στεγασµένη και κλιµατιζόµενη λαϊκή αγορά, µε ένα
ηµερήσιο εισιτήριο. Την ευθύνη για την πώληση την έχει ο ίδιος ο παραγωγός,
ο οποίος ορίζει τις τιµές, εισπράττει και εκδίδει τις αποδείξεις.

3

∆ιακεκριµένα σηµεία προβολής προϊόντων
διατίθενται µε συµβολική χρέωση µηνιαίου
δικαιώµατος χρήσης, κατόπιν συµφωνίας.

4

Πρόγραµµα
διαχείρισης
(εφαρµογή) των
παραγγελιών
µέσω του κινητού του.

5
6

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.

Eξαγωγικές
δυνατότητες µε
«όχηµα» το Farmers
Republic και τις
διεθνείς συνεργασίες του.

7

Yποστηρικτικές υπηρεσίες
marketing και βελτίωσης
των καλλιεργειών,
σε χαµηλές τιµές, µε
την βοήθεια συνεργαζόµενων
γεωπόνων, τεχνολόγων
τροφίµων, φορέων ελέγχου
και εταιρειών πιστοποίησης,
διάθεσης σπόρων, εργαλείων,
εξοπλισµού, συσκευασιών,
γραφιστών κ.α.

8
9

Σε ειδικές προθήκες, και στους πάγκους της λαικής αγοράς
και στα ράφια του παντοπωλείου, προβάλλεται το βιογραφικό
των παραγωγών και η µέθοδος καλλιέργειας και παρασκευής
των προϊόντων τους, καθώς και η ιστορία των περιοχών
όπου αναπτύσσουν την δράση τους.

Οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό που παρουσιάζεται στο
χώρο εστιάζει σε ιδιαίτερα προϊόντα και πρόσωπα, τα οποία
έχουν διαγράψει αξιοζήλευτές πορείες στον χώρο της
ελληνικής διατροφής, κάνοντας τη «διαφορά».

i°Î'BSNFST3FQVCMJDÒÓÈÑ½ÙÅÉÓÎÍµÌÌÈÍÁÇÅÕÑÇ¾ 
το κτηνοτρόφο, τον οικοτέχνη και τον βιοτέχνη των
τροφίµων, δηµιουργώντας ένα τριπλό «κανάλι» δίκαιου
εµπορίου και συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου, που
ευνοούν την απασχόληση στη χώρα µας.
iÍÁÄÅÉËÍÀÅÉÓÁÏÁÑÁÄÎÒÉÁË¬ÏÑ¾ÓØÏÁÏÁÑÁÇÕÇ¼ÖËÁÉ
κατανάλωσης, επαναφέροντας τις αξίες και την ηθική στη
διάθεση των τροφίµων.
i¢ÏÅÍÄÀÅÉÒÓÈÍÅÑÇÁÓÉË¾ÓÈÓÁ ÓÉÖÅÏÉ×ÅÉÑÈtÁÓÉË»Ö
ικανότητες, τις παραδόσεις και τις αξίες του λαού µας,
δηµιουργώντας ένα επεκτατικό και εξωστρεφές µοντέλο
ανάπτυξης.

ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
Από την στέγη της ελληνικής διατροφής, δεν θα
µπορούσε, βέβαια, να λείπει, ο χώρος όπου θα χτυπά
η «καρδιά» της. Ο λόγος για την κουζίνα, τον χώρο
εστίασης του Farmers Republic, όπου οι επισκέπτες
των εγκαταστάσεων µας, όπως και οι φιλοξενούµενοι
παραγωγοί, θα δοκιµάζουν τις… γευστικές αντοχές των
ουρανίσκων τους!
Η κουζίνα µας ξεχυλίζει από δροσιά και φρεσκάδα
και υπόσχεται γαστριµαργικές απολαύσεις σε όλους
τους γευστικούς τόνους. Κάποιες φορές είναι γλυκιά,
άλλοτε πικάντικη, ενώ ξετρελαίνεται για τα αλµυρά
και έχει αδυναµία στον καφέ!
Για την φιλοξενία της έχει να το λέει όλη η περιοχή.
Και στην γοητεία της ειναι δύσκολο να αντισταθεί ο
οποιοσδήποτε. Στα θέλγητρά της υπέκυψαν ακόµα και
διακεκριµένοι σεφ, που βάζουν τις ποδιές τους για να
υποδεχτούν και να κεράσουν µε µαγειρικές εκπλήξεις
τους επισκέπτες του Farmers Republic.

Η κουζίνα µας διαθέτει και χρησιµοποιεί στα προσφερόµενα είδη την «αφρόκρεµα»
της ελληνικής παραγωγής, µε την φιλοδοξία ότι θα κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο από
γευστικής, όσο και από αισθητικής άποψης.
Και επειδή τίποτα δεν είναι τόσο πειστικό όσο µία δοκιµή, οι επισκέπτες µπορούν
οι ίδιοι να φτιάξουν επί τόπου φρεσκοστιµµένους χυµούς και σαλάτες µε τα φρούτα
και τα λαχανικά από την αγορά των παραγωγών.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Λεύκης

ελίν

Το Farmers Republic βρίσκεται στο κόµβο του Αγίου Στεφάνου, σε στρατηγικό
σηµείο των βορείων προαστίων, µε εύκολη πρόσβαση και από τα δύο ρεύµατα
της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας.

Σ
ΛΑΜΙΑ
ΝΩΝ Σ ΑΘΗ
Η Ο∆Ο

Έχουµε µεριµνήσει, επίσης, για την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβασή τους
στις εγκαταστάσεις, καθώς και για την µετακινήσή τους τόσο στην αγορά των
παραγωγών φρούτων και λαχανικών όσο και στο κατάστηµα των τυποποιηµένων
προϊόντων.

Χίου 1

ΕΘΝΙΚ

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στον υπαίθριο χώρο του κτιρίου
έχουν οριοθετηθεί δεκάδες θέσεις δωρεάν στάθµευσης, µε πρόβλεψη
για τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες.

Λεωφόρος Κρυονε

Farmers Republic: Χίου 1, στο 23ο χλµ. Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λαµίας, Κόµβος Αγίου Στεφάνου, Κρυονέρι
Τηλ.: 2106202309, ΤΚ: 14568, info@farmersrepublic.gr
www.farmersrepublic.gr

ρίου

ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Για όσους θέλουν µόνιµες λύσεις υπάρχει
το Γίνε Αγρότης (www.gineagrotis.gr).
Από το 2012 τροφοδοτεί σε εβδοµαδιαία βάση εκατοντάδες νοικοκυριά στην Αθήνα µε ολόφρεσκα και ποιοτικά προϊόντα, τα οποία
καλλιεργούν για λογαριασµό των συνδροµητών - στα περιβόλια που
έχουν σπείρει οι ίδιοι µέσω διαδικτύου - οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί.

ΤΟ ΓΙΝΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:

1,5

χρόνος λειτουργίας

350
συνδροµητές

70

συνεργαζόµενοι παραγωγοί

5.000
εγγεγραµµένοι χρήστες

4.000
αιτήµατα
παραγωγών για
συνεργασία

30.000
likers

200
αναφορές σε
ελληνικά και διεθνή
ΜΜΕ

