
  

 

 

 

     

 

 ROLNICTWO EKOLOGICZNE GWARANCJĄ SMAKU 

                                                                                                          Szanowni Państwo 
                                  
                                                                   

Poznań, 2014-04-15 
 
W związku z otwarciem z inicjatywy naszej Firmy (krajowy kapitał z prawem własności obiektu 
handlowego Eko-Bazar) pierwszego w Poznaniu, otwartego 7 dni w tygodniu Eko-Bazaru w 
Centrum Podolany, skupiającego producentów i przetwórców  rolnictwa ekologicznego , 
posiadającej europejskie znaki żywności ChNP/ChOG/GTS, tradycyjnej regionalnej żywności oraz 
naturalnych kosmetyków i ekologicznych wyrobów w tym rękodzielnictwo - członków 
zrzeszonych w cechu rzemieślniczym WIR.  Zwracamy się do Producentów Eko Żywności z ofertą 
wystawienia się na naszym Bazarze. 
Obiekt handlowy Eko-Bazar w Centrum Podolany w Poznaniu posiada ponad 1200 m2 
powierzchni handlowej w klimacie ekologicznych, estetycznych i funkcjonalnych straganów 
drewnianych w stylu podhalańskim o pow. 6, 12, 18 metrów kwadratowych, który zamierzamy 
otworzyć uroczyście w tygodniu po świętach. Koszt wynajmu stoiska na miesiąc to 1500 zł. Jeśli 
jest to dla Państwa kłopot logistyczny ze swojej strony zapewniamy również sprzedaż i promocje 
produktu pod Państwa Logiem , zapewniamy pracownika , logistykę , stoisko. 
 
Innowacje handlowe Eko Bazaru w Centrum Podolany (na skalę krajową): 
- handel eko/tradycja żywność  i inne produkty Eko w tym rzemieślnicze w aspekcie 

ekologicznym - 7 dni w tygodniu, 
- obiekt w standarcie galerii handlowej - zapewniający komfort sprzedaży/kupna - jest 

klimatyzowany, posiada sanitariaty i natryski, 
- obiekt wyposażony jest w magazyn z rampy dostawcze – dla potrzeb wystawców, 
- wsparcie sprzedaży - wystawcy/sprzedawcy mają dostęp do Internetu - platformy 

sprzedażowej  "sklep internetowo/zakupowy portal trzyjęzyczny” interaktywny 24 h 



  

 

 

 

- oddzielna sala audio/konferencyjna dla 50 osób - z przeznaczeniem dla potrzeb wystawców 
(eko prezentacje, warsztaty kulinarne, sympozja edukacyjne pro ekologiczne, 

- pomoc Eko-Bazaru w pośrednictwie sprzedaży, skierowana dla małych firm producentów 
 ekologicznej i tradycyjnej żywności poparta kampania reklamowa w wielu mediach 
- obiekt posiada zewnętrzny, duży, wydzielony parking, 
- Eko-Bazar jest korzystnie zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 61 - położony  

ok. 10  min.  jazdy samochodem od centrum Poznania  również  dogodnym dojazdem 
komunikacji miejskiej. 

 
Uwzględniając istotność i prestiż projektu dla naszego Województwa  (przedsięwzięcie 
gwarantuje pobudzenie regionalnego rynku zdrowej żywności oraz rzemiosła) W uroczystym 
otwarciu obiektu wezmą udział oficjele Urzędu  Miasta Poznania oraz odbędzie się relacja w 
Mediach ogólnopolskich   
 
Zapraszamy wszystkich wystawców oraz producentów do podjęcia współpracy. 
 
 
      

 
 

                                                  Manager Produktu 
         Maciej Michalak  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


