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COMUNITATE SI 
TRANSFORMARE DIGITALĂ  

ÎN AGRICULTURĂ



Cum funcționează?

Fermierii, mici` sau mari, se
înregistrează pe platformă 
direct sau

01

Identificăm noi producători 
autohtoni dintr-o zonă geografică și 
îi înscriem la cerere

Fermierii își completează 
profilul sau02

Desemnăm un leader al zonei care 
poate fi un fermier,o întreprindere 
privată, un GAL, o primărie, un 
ONG. Acesta va completa profilele 
gospodarilor



Odată profilul completat, gospodarul 
descoperă toate facilitățile platformei

Harta interactiva Instrumente de 
comunicare Comunitate

Încurajăm producţia locală; Harta 
Fermelor îl ajută pe fermier să-și
seteze geografic publicul; Harta

Fermelor îl ajută pe consumator să 
găseasca ferma cea mai apropiată,
fiecare anunț publicat de gospodar 
fiind marcat pe hartă. Pe profilul 
producătorului local, în secțiunea 

“Hartă” introducem locația noastră 
și ne va fi oferit traseul către 

fermă.

Mesaje publice;
mesaje private;

alerte boli/daunători;
alerte preţuri;
alerte meteo;

Împreună dezvoltăm o
comunitate educată, informată. 

Prin intermediul grupurilor noastre, 
a forumurilor căutăm să rezolvăm, 

la nivel de fiecare fermier, 
provocările din agricultură. Totul 

cu ajutorul fermierilor 
experimentați, dar și cu sprijinul 

voluntarilor noștri – ingineri 
agronomi, medici veterinari, juriști 

etc.



Comunitatea este dezvoltată 
în jurul a doi piloni:
Grupuri si Forumuri

Grupurile le-am gândit ca locuri de discuții a problemelor 

zonale, printre fucționalități regăsindu-se news feed, 

forumuri, secțiune de încărcare “documente”, 

secțiune“Media”. Pentru început sunt deschise 13 grupuri 

zonale. 

Forumurile gravitează în jurul intereselor personale ale 
fermierilor; regăsim forumuri pentru agronomie, pentru 
zootehnie, forumuri regionale, forum pe probleme 
juridice, dar și un forum general în care vom redirecționa 
părerile membrilor nonfermieri. Fiecare forum are 
subforumuri specializate.



Platforma noastră 
este susținută 
mediatic de 
Agrimanet.ro 

Dorim să organizăm un concurs de fotografie pentru fermierii noștri, scopul 
fiind de a se cunoaște mai bine între ei, de a arăta roadele muncii lor. 
Concursul este gândit a avea două secțiuni, una pentru agronomie, alta pentru 
zootehnie. Fiecare participant va urca în secțiunea special concepută o 
fotografie cu ceea ce înseamnă munca sa în gospodaria proprie, iar membrii 
vor avea posibilitatea de a vota poza favorită. Primele trei poze votate vor fi 
declarate câștigătoare și vor beneficia de premiile propuse . Perioada de 
desfășurare a unei etape de concurs este de o luna calendaristică . 
Intenționăm ca la sfârșitul anului fiecare fotografie câștigătoare a unei etape 
să intre în concursul anual și să devină poza anului . 

Pe această cale vă invităm să ne sustineți în demersul nostru și să stabilim ce 
premii putem oferi fermierilor nostri



Vă dorim succes 
în activitatea 
dumneavoastră! 

De asemenea , va lansăm invitația de a oferi vouchere cu diverse 
discounturi pentru primii “n” membri înscriși pe un grup zonal de 
discuție . În schimbul acestor discounturi, pe grupul zonal pe care 
”l-ați adoptat”, vom stabili ca imagine a grupului mesajul 
dumneavoastră publicitar. În acela și timp , site-ul de știri agricole 
Agrimanet.ro va gazdui o campanie de promovare a companiei 
dumneavoastră timp de o lună calendaristică și va publica două 
advertoriale în aceeași perioadă de timp.



Vă mulțumim!
Adresa Phone Email Web

str. Ghiocei 24A, 
sector 2, Bucuresti

0720 488 504 AGRIMANET@AGRIMANET.RO PORTAL.AGRIMANET.RO
AGRIMANET.RO


