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Gamyba nėra lygu pardavimui

• puikūs pardavėjai;

• marketingo specialistai...

Ir ne visi gali samdyti specialistus. 

Yra daug nuostabių gamintojų, kurie nori gaminti ir už tai 
gauti pinigus, bet nenori ar nemoka prekiauti. O gal ir laiko 
pritrūksta... 

Ne visi puikių produktų gamintai yra: 

Pardavimas gali tapti tikru iššūkiu nedideliems ūkiams 

ir gamintojams.



Trumposios tiekimo 
grandinės

Maistas turi būti ne tik ekologiškai užaugintas ir pagamintas, 
bet ir pasiekti vartotoją pačiu 

• greičiausiu, 

• trumpiausiu ir 

• sveikiausiu būdu, įtraukiant kuo mažiau tarpininkų.

Prekyba be tarpininkų – nuo lauko iki stalo

TARPININKAI:

Prekes išbrangina
(kiekviena stotelė nori 

užsidirbti)

Maistas keliauja per x 

rankų
(reikalinga atitinkama 

pakuotė)

Produkcija gabenama 

ilgai ir iš toli
(reikia atitinkamų laikymo 

sąlygų)



Prekyba be tarpininkų 
– mada?

• Mažos ūkininkų parduotuvėlės, turgeliai ar maisto 
užsakymas tiesiai iš augintojo/gamintojo tapo mados 
reikalu miesto gyventojams. 

• Karantino metu užsidarius sienoms, o vėliau ir 
savivaldybėms, vartotojai atsisuko į savo kraštiečius.

• Čia jie ieškojo natūralių, ekologiškų produktų tiesiai iš ūkio, 
be tarpininkų.

• Vartotojai norėjo ir galėjo mokėti daugiau, bet už sveiką, tik 
ką užaugintą ir pusės pasaulio neapkeliavusį produktą.



Kaip juos rasti?

Norinčiųjų pirkti sveikus ir natūralius produktus daugėja. 

Tik kaip jiems rasti tuos, kurie augina, gamina ir nori parduoti?

Kur galima nusipirkti tokių produktų? 

Gamintojams nuolatinis rūpestis kaip pasiekti pirkėjus?

Kaip rasti klientus? 



Kaip jiems susitikti?

• didelių lėšų investicijoms;

• darbuotojų;

• vietos.

Kaip suvesti šias dvi grupes, kai neturi:

Internetas! Elektroninė prekyba...



idėjos mintys darbai  

pagalvojimai apmąstymai mintys 

darbai pagalvojimai idėjos

idėjos mintys darbai  pagalvojimai 

apmąstymai mintys darbai  

pagalvojimai idėjos 

pagalvojimai

apmąstymai mintys darbai

idėjos mintys darbai  

pagalvojimai apmąstymai mintys 

darbai pagalvojimai idėjos 

pagalvojimai
apmąstymai mintys darbai

Kaip tai padaryti?

Be tarpininkų Be sandėlio
Be aptarnaujančio 

personalo

Kaip viską sujungti į bendrą tinklą...



Elektroninė parduotuvė
www.kaimasinamus.lt

Nuo birželio mėnesio
pradėjo veikti 
elektroninė parduotuvė

www.kaimasinamus.lt

http://www.kaimasinamus.lt/


Pirmoji statistika

• Per 2000 prekių;

• 100 ekologiškų produktų;

• Apie 40 pardavėjų.

Jau dabar parduotuvėje yra:

Ir tai tik pradžia...



Asortimentas

• Maisto produktų iš ūkių;

• Amatininkų gaminių;

• Paslaugų regionuose.

El. parduotuvėje www.kaimasinamus.lt yra:

http://www.kaimasinamus.lt/


Sertifikatai

Didelis dėmesys skiriamas natūraliems ekologiškiems 
produktams. 

Jie turi atskirą meniu punktą.



Kaip tai veikia?

• Prekių aprašymą, nuotraukas, kainas;

• Užsakymų priėmimą ir pristatymą.

Pardavėjai patys atsakingi už:

• Platformos administravimą;

• Sistemos techninę veiklą;

• El. parduotuvės viešinimą.

Visą sistemą prižiūri VšĮ Kaimo verslo ir 
rinkų plėtros agentūra

Ji atsakinga už:



Patogu

• Yra elektroninis atsiskaitymas;

• Yra galimybė sumokėti ir grynais pristatymo metu;

• Produkciją pristato patys pardavėjai į namus arba ji 
atkeliauja kurjerių ir paštomatų pagalba;

• Produkciją gali atsiimti ir iš vietos, ar nurodytos prekyvietės.

Vartotojams patogu nes:



Kaip tapti dalyviu?

Tapti elektroninės parduotuvės www.kaimasinamus.lt
pardavėju NIEKO NEKAINUOJA. 

Norintiems pradėti prekiauti savo produkcija bei paslaugomis 
tereikia užpildyti PARDUOTUVĖS TIEKĖJO ANKETĄ

http://www.kaimasinamus.lt/


www.kaimasinamus.lt

Tokia prekyba yra patogi, žalia ir tvari.

Kviečiame jungtis ir kartu atrasti el. parduotuvės 
galimybes

Tai galimas sklandžiausias 

ATEITIES KELIAS VISIEMS

EKOLOGIŠKIEMS PRODUKTAMS

be  tarpininkų!



Ačiū!

Ne tik auginkime bei gaminkime, 
bet ir parduokime TVARIAI!


