Avantajele listării producătorilor agricoli români pe
platforma publică a GLOBALG.A.P. Bază de date

Producătorii agricoli, reprezentanții firmelor de logistică și transport,
comercianții și oricare alte persoane interesate să desfășoare afaceri în
domeniul agriculturii sunt asteptați să participe pe 24 Februarie 2017 la
cea de a doua conferință GLOBALG.A.P. România, organizată de INAQ
Consulting, la București - “LANȚUL ALIMENTAR SCURT” - Bunele practici
în agricultura românească aduse de certificarea GLOBALG.A.P..

Evenimentul va prezenta avantajele oferite de standardul GLOBALG.A.P.
pentru producătorii români, cum poate fi implementat și cu ce resurse. În
plus, participanții prezenți la conferință vor afla și care sunt cerințele

marilor lanțuri de magazine pentru a accepta produsele românești pe
rafturile lor.
Pe lângă standardele oferite de GLOBALG.A.P. cu care pot fi certificate
produsele agricole românești, acesta mai deține și o platformă digitală
Database care gestionează certificările emise și servicii conexe la nivel
mondial.
GLOBALG.A.P. Database stochează și conectează datele de evaluare și
certificare a mai mult de 130.000 de ferme din peste 120 de ţări, fiind una
dintre cele mai mari surse on-line pentru datele de fermă validate privind
siguranța alimentară și durabilitatea.
Sistemul oferă acces instantaneu și complet de înregistrare și la datele
fiecărui producător și produs. Baza de date GLOBALG.A.P online este
instrumentul de validare certificat, care este acum utilizat zilnic de către
comercianții cu amănuntul și marile lanțuri de magazine.
Producătorii agricoli care vor să afle cum pot face parte din „lanţul
alimentar scurt” şi doresc să obţină un preţ mai bun pentru recoltele lor
sau comercianţii care doresc ca produsele să le fie prezente pe rafturile
marilor magazine vor afla:


Care sunt cerinţele de vânzare ale comercianţilor pentru
producătorii locali şi elementele de siguranţa alimentelor;



Cum pot fi listate produsele proprii de către marile lanţuri de
magazine, de retaileri, de exportatori sau de rețelele de
distribuție, îndeplinind un set de condiţii obligatorii;



Despre certificări, costuri, metode de implementare;



Avantajele certificării standardului GLOBALG.A.P. care solicită o
abordare generală în producţia agricolă, fapt ce conduce la
dezvoltarea celor mai bune practici pentru generaţiile viitoare,
dar şi care sunt dezavantajele şi riscurile pe care şi le vor asuma
producatorii care nu deţin cerificarea GLOBALG.A.P.;
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GLOBALG.A.P. ca fermierii polonezi să devină unii dintre cei mai
mari exportatori de fructe şi legume din Europa.

Mai multe detalii despre Agendă şi participare puteţi solicita la adresa:
office@inaq.ro
Pentru rezervarea unui loc în sală este necesar să accesați și să
completați FORMULARUL DE ÎNSCRIERE
Organizatori: INAQ CONSULTING, GLOBALG.A.P.
Parteneri Premium: LIDL, AB FRIGO Consult, AGXECUTIVE
Parteneri Gold: CRIS-TIM, Global Archive MANAGEMENT
Partener Silver: NETagro
Evenimentul este susținut de: PRO AGRO, APAR, ARC, Camerele de comerț:
Româno-Olandeză, Româno-Israeliană, Româno-Franceză, Româno-Engleză și
Asociația Antreprenorilor Spanioli în România (ASEMER)

