
Elektroninė parduotuvė www.kaimasinamus.lt nėra
komercinis projektas, tai tarsi pagalba startuojantiems ir
nedideliems gamintojams, kurie ieško galimybių savo
produktus ir paslaugas pristatyti platesnei auditorijai. El.
parduotuvės tikslas – kad vartotojus pasiektų kuo
natūralesnis, kaime užaugintas ir pagamintas maistas, įvairūs
amatininkų dirbiniai bei paslaugos, teikiamos regionuose. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra administruoja tik
pačią prekybos platformą, tačiau nėra pardavimų
tarpininkas. Produktus parduoda tiesiogiai patys gamintojai.
Toks el. parduotuvės modelis yra patogus ir pardavėjams, ir
pirkėjams. Pastariesiems – vienoje vietoje yra didelis prekių ir
paslaugų asortimentas. Pardavėjams – nereikia kurti ir
administruoti atskiros parduotuvės. Parduotuvės viešinimo
išlaidos kur kas mažesnės, o poveikis didesnis. Jeigu vienas
pardavėjas pasiskelbia apie save kaip www.kaimasinamus.lt
narį, tuo pačiu viešina ir kitus čia esančius pardavėjus. Taip
sukuriama sinergija – vienas kitą palaikanti jėga. 

Elektroninės parduotuvės pardavėjams (tiekėjams) nėra
taikomi jokie administravimo mokesčiai. 

Prisijungti prie pardavėjų rato gali kiekvienas ūkininkas,
gamintojas, amatininkas ar paslaugų (edukacijų,
apgyvendinimo ir kt.) tiekėjas iš kaimo. Jam tai nieko
nekainuoja. Tereikia užpildyti PARDUOTUVĖS TIEKĖJO ANKETĄ.

„Kaimas į namus“ elektroninės parduotuvės administratorius
yra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, www.litfood.lt
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Prisijungti bei prekiauti naujoje el. parduotuvėje galėsite NEMOKAMAI. Jokios
rinkliavos ar mokesčiai už šią paslaugą Jums nebus taikomi. Mes įsipareigojame
projektą viešinti ir reklamuoti.
Užeikite į svetaitnę www.kaimasinamus.lt, spauskite viršutiniame dešiniame
kampe „TIEKĖJAMS“ bei pradėkite pildyti anketą.
PIRMASIS Jūsų darbas yra užpildyti „Tiekėjo anketą“. Pildydami anketą
nepamiškite susipažinti su PIRKIMO - PARDAVIMO taisyklėmis bei PRIVATUMO
POLITIKA, kur yra apibrėžtos Jūsų bei pirkėjų teisės ir atsakomybės.
Tinklalapyje yra integruotas ir elektroninis atsiskaitymas (nepamiškite
pažymėti!), galimybė prekes pristatyti kurjerių/ paštomatų pagalba (pasirinkite,
kokiomis paslaugomis naudositės).
Siūlomų produktų asortimentas praplėstas amatininkų gaminiais bei
paslaugomis (jeigu teikiate ir paslaugas tokias, kaip edukacijas, maitinimo ar
apgyvendinimo, nepamirškite aprašyti ir jų).
Ypač svarbu gražiai, kūrybingai ir įtaigiai, bet trumpai ir aiškiai APRAŠYTI savo
veiklas, pateikti unikalius ūkio, įmonės bei prekių aprašymus. Tai yra sėkmės
raktas į Jūsų prekių populiarumą.
Didelė atsakomybės dalis už šio tinklalapio veiklą atitenka mums, Agentūrai,
todėl, prieš patvirtindamas Jūsų anketą, parduotuvės administratorius peržvelgs
Jūsų tekstus, nuotraukas bei kitą pateiktą informaciją ir, jeigu reikės, prašys Jūsų
papildyti ar redaguoti.
Tiekėjams (pardavėjams) planuojame nemokamų mokymų ciklą apie pačią
platformą bei kitais elektroninės prekybos, rinkodaros, dizaino, reklamos
klausimais.

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ IR KOKIUS VEIKSMUS
ATLIKTI, NORINT TAPTI  ELEKTRONINĖS

PARDUOTUVĖS NARIU

K O N T A K T A I
Jeigu, ki ltų kokių nors rūpesčių, nesidrovėkite klausti .  
Gabrielė Mikelionienė, tel .  Nr.  +370 613 11841,  g.mikelioniene@litfood.lt
Vaiva Petrauskienė, tel .  Nr.+370 616 88643, v.petrauskiene@litfood.lt
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