
A CsalA Csaláán Helyi Termeln Helyi Termelőői i 
Piaca VeszprPiaca Veszpréémbenmben



ElElőőzmzméények nyek -- ÖÖkovkováássáárok:rok:
� 13 db Ökovásár 20 – 65 helyi termelővel, kézművessel, 

gazdag programmal, játékokkal

�Sok gazdával való jó kapcsolat,

� ismertség

� gazdák hátterének ismerete

�Tapasztalat a velük való együttműködében



�� A Histroia Kert piacot akart indA Histroia Kert piacot akart indíítanitani

�� mi is terveztmi is terveztüük, csak nem konkrk, csak nem konkréétan mtan méégg

��ÖÖsszefogsszefogáással ssal CsalCsaláánn--Historia Helyi TermelHistoria Helyi Termelőői Piaci Piac

MiMiéért indult el akkor rt indult el akkor éés ott a piac?s ott a piac?



HistoriHistoriáás tapasztalatoks tapasztalatok
� Forgalmas helyen legyen a piacForgalmas helyen legyen a piac

�� ssáátorszereltorszereléés s éés s --ttáárolroláás nagy kihs nagy kihíívváás,s,

�� TTöömegkmegköözlekedzlekedééssel megkssel megköözelzelííthetthetőő legyenlegyen

�� Gyalogosan is kGyalogosan is köönnyen megknnyen megköözelzelííthetthetőő legyenlegyen

�� Legyen sok parkolLegyen sok parkolóó

�� ÁÁllandllandóó helyszhelyszíín n éés s áárusokrusok

ÚÚJ HELYSZJ HELYSZÍÍN KELL!N KELL!



��GazdGazdáákkal valkkal valóó kköözzöös tervezs tervezééss

��ÖÖnkormnkormáányzati egyeztetnyzati egyeztetéések (helyszsek (helyszíín kivn kiváálasztlasztáás, s, 
engedengedéélyek)lyek)

�� HatHatóóssáági egyeztetgi egyeztetééseksek

A vA vááltltááss

EREDMÉNY:

Helyi termelői piac Veszprém 
legforgalmasabb helyén, a sétáló
utcán



A Kossuth utcai piac

�Veszprém legforgalmasabb utcáján van

�Gyalogosforgalom jelentős 

�Tömegközlekedéssel jól megközelíthető

�Kevés a parkolóhely

�Gazdáknak is fizetniük kell a parkolásért

�Több helypénz a több kiadás miatt (raktár, 

területhasználati díj)

�Több árus 

�Nagyobb forgalom

�A sátorszerelés mindig nagy kihívás!!!



��tejtermtejterméékek (kecsketejes is) kek (kecsketejes is) –– tej, vaj, ttej, vaj, túúrróó, , 

sajtok, joghurtsajtok, joghurt

��ffüüststöölt hlt húúsok, kolbsok, kolbáászokszok

��lisztek, magok, gabonlisztek, magok, gabonáákk

��lekvlekváárok, szrok, szöörprpöök, gyk, gyüümmöölcsleveklcslevek

��szezonszezonáális zlis zööldsldséégek, gygek, gyüümmöölcslcsöök k 

��kenckencéék k 

��ssüütik, tik, 

��ppééksksüütemteméények, nyek, 

��mméézz

TermTerméékkkkíínnáálatlat



A piac sikerA piac sikeréének feltnek feltéételei:telei:

�Elkötelezett és kitartó gazdák

�Csalán-termelők-önkormányzati együttműködés

�Igényekhez igazodó nyitva tartás 

�Forgalmas helyszín

�Széles termékkínálat

�A szereplők rugalmassága

�Egységes árusító sátor 

�Jó hangulat



A piac kihA piac kihíívváásaisai
�Sátorszerelés és –pakolás – HR igény

�Marketing igény

�Időjárástól védett standok

�Törzsvásárlói kör kialakításának ösztönzése

�A széles termékkínálat folyamatos biztosítása

�A gazdák hatósági előírásoknak való megfelelése



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

Elérhetőségeink:
Veszprém, Kossuth u. 1. II/2

Tel.: 88/578-390, 06/30/468 49 94
E- mail: csalan@csalan.hu

www.csalan.hu

facebook.hu/csalanegyesulet


