ТОП – 10 торговельних майданчиків з якісними фермерськими продуктами. А де ж знайти більше?
В Україні стрімко розвивається ринок фермерських та крафтових продуктів. А зростання попиту на
органічну та екологічну продукцію стало загальновизнаним трендом. При цьому, збільшується й перелік
спеціалізованих торговельних мереж, еко-магазинів, бакалій, інтернет-порталів, які зосереджені на
продажі продуктів «від виробника» та на популяризації ідеї натуральності й автентичності.

Користуючись нагодою, команда AgroComlex підготувала добірку популярних торговельних
майданчиків, які працюють з виробниками фермерської продукції.
ТОП – 10 торговельних майданчиків:













Goodwine – це найвідоміша мережа на асортимент органік. Це здорові продукти, 5000 вин і
міцного алкоголю, 100 видів крафтового пива, аксесуари і декор для дому, а також
найбільший вибір органічних продуктів. У кожному з магазинів функціонує продуктовий
відділ Good Food, що пропонує значний асортимент сирів, ковбас і м'ясних делікатесів,
унікальні продукти з усього світу, українські фермерські продукти, великий асортимент
свіжої риби і м'яса, а також найбільший вибір органічних продуктів.
Natur Boutique – перший в Україні магазин натуральної та органічної продукції. На сьогодні
Натур Бутік – це 5 магазинів та інтернет-магазин. Асортимент досягає більш ніж 2000
найменувань, з них понад 70% - сертифіковані органічні продукти.
Лавка Традицій – це натуральні продукти українських виробників, які виготовлені за
традиційними рецептами та технологіями. Проект працює в рамках мережі “Сільпо”.
Еко-Лавка – мережа екологічно чистих та органічних товарів без шкідливих домішок. Це
фірмові курячі яйця, й вишукані сири для смачного столу, що задовольнять вподобання
найвибагливіших поціновувачів. А також, продукти створені на основі пшеничного білку, що
не містять м’яса, розраховані на вегетаріанців і тих, хто дотримується посту.
Terra Organica – це магазин натуральних та органічних продуктів. Має досить широкий
асортимент продукції європейського сертифікату якості.
The Lаvka - інтернет-простір, де кожен має можливість згадати, відчути та відкрити для себе
смак справжнього національного продукту. Тут все тільки натуральне та якісне. Це м’ясо,
птиця, риба, молоко та яйця. Овочі та фрукти, хліб, солодощі та напої, тощо.
Здорово – це магазин здорового способу життя. В асортименті крамниці напої, насіння,
рослинні олії, солодощі, суперфуд, косметика та багато інших корисних дрібничок.
Гарбуз – магазин натуральних фермерських продуктів. Тут пропонують тільки якісні та
перевірені продукти від фермерів та крафтових виробників. У фірмовій крамниці можна





придбати м’ясо на будь-який смак, молоко, солодощі, консервацію, свіжі, натуральні овочі та
фрукти а ще, величезну кількість побутових речей для затишку і порядку в оселі.
Ринок Столичний – наймасштабніший в Україні ринок свіжих продуктів. Це продовольчій
мегаполіс, що працює 24 години на добу з метою забезпечити покупців найсвіжішими
продуктами з різних куточків світу.
Ринок Шувар – це перший в Україні і наймасштабніший в Західному регіоні оптовий ринок
сільськогосподарської продукції.

А де ж знайти більше?
Вже цієї осені в рамках міжнародної виставки AgroComplex2019 ми готуємо спеціалізований
гастрономічний простір Local to Global 2019, де будуть представлені продукти від національних
фермерських та крафтових виробників. З 29 по 31 жовтня в Міжнародному виставковому центрі міста
Києва як на учасників, так і на відвідувачів чекає мега корисна бізнес-програма, а також смачні дегустації та
розваги.
Запрошуємо на унікальний івент виробників фермерських та крафтових продуктів, представників
мереж рітейлу, онлайн-магазинів, компаній сектору HoReCa, експортних та профільних галузевих
організацій та всіх кому просто цікаво відкрити смак локальних брендів!
Долучайтеся до події Local to Global в Facebook та слідкуйте за новинами.

