
Ολοκληρωμένη 
Συνεργασία

Ελάτε μαζί να μειώσουμε το κόστος 
παραγωγής έως και 10%



Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκμετάλλευσης

Διαχείριση και Διάθεση 

Παραγόμενου Προϊόντος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Εισροών 

Ανάλυση Αγοράς / 

Προγραμματισμός 

Καλλιέργειας

Ολοκληρωμένες 
Υπηρεσίες (ΟΣΔΕ,

Ασφαλίσεις 
Παραγωγής, 

Λογιστήριο αγροτών, 
Χρηματοδοτήσεις 

Επενδύσεων, Μελέτες 
προγραμμάτων)

Συνεχή 

Παρακολούθηση   

Εκμετάλλευσης

Ανάλυση & 
Έρευνα 

Αγορών & 
Ευκαιριών



Ανάλυση Αγοράς / 
Προγραμματισμός Καλλιέργειας

Πλήρη ανάλυση 
κόστους καλλιέργειας 

(κόστος εισροών, 
μηχανημάτων, 
εργασιών) και 

προγραμματισμός 
εισροών 

προσαρμοσμένο σε εσάς 
λαμβάνοντας υπόψη τα 
δεδομένα της εκάστοτε 

περιόδου  

Θεμελιώδη και τεχνική 
ανάλυση της αγοράς 
των παραγόμενων 
προϊόντων (τιμές 

διάθεσης, ζήτηση κοκ) 
μέσα στο 

διεθνοποιημένο 
περιβάλλον 

λαμβάνοντας υπόψη τις 
τάσεις της εκάστοτε 

χρονιάς.

Εξατομικευμένη 
Ανάλυση ρίσκου τόσο 

οικονομικοτεχνική
(αδυναμία διάθεσης 

παραγόμενου 
προϊόντος, χρονικοί 

περιορισμοί, χαμηλές 
τιμές) όσο και 

γεωτεχνική (εχθροί, 
προβλήματα θρέψης, 

ποιότητας παραγόμενου 
προϊόντος)

Επιλογή Καλλιέργειας & 
Προγραμματισμός



Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Εισροών

Στηριζόμενοι στον 
προγραμματισμό 

καλλιέργειας μπορούμε να 
σας παρέχουμε τα 

απαραίτητα αγροτικά 
εφόδια (λιπάσματα 

φάρμακα, μηχανήματα) σε 
τιμές έως και 10% 
χαμηλότερες των 

τρεχουσών τιμών της 
αγοράς και μάλιστα κατά 
το πλείστων παραδοτέα 

στον χώρο σας.

Δυνατότητα διαχείρισης 
και εισροών που δεν 

παρέχονται άμεσα από 
τον ΑΣ. Κυριότερες εξ’ 

αυτών είναι τα καύσιμα 
για τα οποία είναι δυνατή 

η εξοικονόμηση 2-3 
λεπτών ανά λίτρο σε σχέση 

με τις τρέχουσες τιμές 
μέσω κεντρικών μαζικών 

παραγγελιών.

Κεντρική Διαχείριση των 
ανθρωπίνων πόρων όπως 
το απαραίτητο εργατικό 

δυναμικό για την 
καλλιέργεια και την 

γεωτεχνική υποστήριξη με 
σημαντική εξοικονόμηση 

χρόνου και κόστους. 

Παρέμβαση για επίλυση 
προβλημάτων εισροών του 

δημοσίου (ΤΟΕΒ, 
ψεκασμοί κλπ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Εισροών



Διαχείριση και Διάθεση 
Παραγόμενου Προϊόντος

Απορρόφηση της παραγωγής 
από τα εργοστάσιά μας 

(εργοστάσιο ελιάς, 
εκκοκκιστήριο, εργοστάσιο 

ζωοτροφών)  σε 
ανταγωνιστικότερες τιμές 

των προμηθευτών-
παραγωγών που δεν 

συμμετέχουν στην 
«ολοκληρωμένη συνεργασία»

Έρευνα και ανάλυση της 
αγοράς των αγροτικών 

προϊόντων και σύναψη για 
λογαριασμό σας Συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης 
(ΣΜΕ) δηλαδή μίας 

δεσμευτικής συμφωνίας και 
υποχρέωσης για 

αγοραπωλησία του 
παραγόμενου προϊόντος σε 

προκαθορισμένη μελλοντική 
χρονική στιγμή και σε 
προκαθορισμένη τιμή.

Ακόμη και στην περίπτωση 
που θέλετε να επιλέξετε 
μόνος σας τον πελάτη 

αγοραστή των προϊόντων 
σας μπορείτε να «περάσετε» 
την αγοροπωλησία μέσω του 
συνεταιρισμού ο οποίος θα 

λειτουργήσει ως 
θεματοφύλακας των 

συμφωνηθέντων μεταξύ εσάς 
και του εμπόρου με 

συμβολικό ή καθόλου 
κόστος.

Διαχείριση και Διάθεση 
Παραγόμενου προϊόντος



Ολοκληρωμένες Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες

Μέσω του ιδιόκτητου ΚΕΑ 
Μεσολογγίου υπό την αιγίδα  

της ΓΑΙΑ επιχειρείν παρέχουμε 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

ΟΣΔΕ, Εξισωτικής αποζημίωσης 
και Λογιστικής εξυπηρέτησης με 

σημαντική έκπτωση.

Το πρακτορείο ασφαλειών μας 
θα σας παρέχει ολοκληρωμένα 

ασφαλιστικά πακέτα 
καλλιέργειας & Εκμετάλλευσης 

σε τιμές κόστους στους 
συμμετέχοντες στην 

«Ολοκληρωμένη Συνεργασία»

Συνεχή παρακολούθηση της 
εκμετάλλευσής σας από το 
γεωτεχνικό προσωπικό μας 

δωρεάν, με άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που 

προκύπτουν με τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις και ταυτόχρονη 

παροχή υπηρεσιών τρίτων 
(εδαφολογικές αναλύσεις, 

αναλύσεις ύδατος, 
φυλλοδιαγνωστικής, αναλύσεις 
οξύτητας ελαίων κοκ) σε τιμές 

κόστους. 

Ανάλυση, Έρευνα αγορών και 
ευκαιριών και παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
αγροτικών μελετών (Βιολογική 

Γεωργία-Κτηνοτροφία, 
Αγροτουρισμός, Πληροφορίες 

για επενδύσεις(leader, 
αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ), Χρήσης 

νερού, Σχέδια Βελτίωσης, Άδειες 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 

Εγκατάσταση νέων γεωργών)



Έλα και εσύ μαζί μας προκειμένου να 
πετύχουμε όλοι μαζί 

την μείωση του κόστους παραγωγής έως και 10% και 
την βελτιστοποίηση στην αποδοτικότητα της 
εκμετάλλευσής σου.


