
Lokacija kmetije ob prometni vpadnici, dostopnost in 
veliko parkirišče ter lastni prodajni prostori so naše 
prednosti. Največja prednost pa je naše poznavanje 
kupcev in že obstoječi obsežni naslovnik tistih, ki dajejo 
prednost zdravemu načinu življenja in slovenski hrani, 
pridelani na naravi prijazen način. 

Izdelkom z naše kmetije želimo dodati tudi vaše. Čeprav 
smo v postopku preusmerjanja v ekološko kmetijstvo, 
naša trgovina ne bo ponujala izključno ekološke 
hrane. Prednost bodo imeli izdelki, ki so pridelani na 
družinskih kmetijah, na naravi prijazen način. Strankam 
bomo predstavili prednosti lokalne pridelave, značilnosti 
slovenskega kmetijstva, predvsem pa vsako kmetijo 
posebej. 

Ker bomo prodajali izključno izdelke kmetij, ki jih bomo 
predhodno sami obiskali in ocenili, da so zaupanja 
vredne, bodo naša zagotovila kakovosti »iz prve roke«. 
To pa je tisto, kar ima pri kupcih neprecenljivo vrednost.

Smo družinska kmetija na robu Ljubljane in vas vabimo k sodelovanju pri 
prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov v naši trgovinici, ki jo bomo odprli 
letošnjo jesen. Kot vsi kmetje, smo tudi mi sredi pomladanskih opravil na 
polju. Kot vsi skrbni gospodarji, pa tudi mi že razmišljamo, kako bomo 
prodali naše pridelke, ki so komaj dobro vzklili.



• Odlična lokacija (ob eni izmed vpadnic v mesto in v bližini obvoznice);

• Lastni prodajni prostori in lastno veliko parkirišče;

• Poznavanje kmetijske pridelave in predelave;

• Predelava žit na domu;

• Pošten odnos do partnerjev na obeh straneh pulta – do kmetov in kupcev;

• Pravična cena (odkupna in prodajna);

• Poznavanje kupcev in njihovih potreb;

• Načrtovana prodaja ne bo zgolj statična v trgovini, pač pa bo obsegala pogoste in zanimive 
prodajne aktivnosti;

• Izkušnje pri promocijskih aktivnostih prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov;

• Pri promociji in prodaji bomo tesno sodelovali s Tatjano Čop, ki ima bogate izkušnje na 
tem področju (med drugim je zasnovala prodajno-promocijsko prireditev Podeželje v 
mestu in nagradni natečaj S kmetije za vas) in je urednica revije PiP - Predelava in prodaja.

Vabimo vas, da nam sporočite katere pridelke in/ali izdelke lahko ponudite v 
naši trgovini (ter okvirne letne količine) in stopili bomo v stik z vami. Skupaj 
se bomo pogovorili o sodelovanju, ki pa ni le še ena prodajna ponudba v 
nizu drugih, pač pa želimo z vami zgraditi iskreno in pošteno partnerstvo z 
zahtevnimi kupci, ki znajo takšen odnos nagraditi s svojo zvestobo.

Pišete nam lahko na elektronsko pošto  
prodati.bolje@gmail.com,  

nas pokličete na telefon številka 041 366 506  

ali pa pošljete ponudbo na naslov:  
Kmetija Korbar (Lenarčič),  
Litijska 148, 1000 Ljubljana.


