Chcete se dozvědět jaké náklady má
konkurence, jak dělají marketing zemědělci v
zahraničí a co si myslí čeští spotřebitelé?

Přijďte na náš seminář, kde budeme probírat následující
témata:
Mezinárodní porovnání nákladů a ekonomiky výroby mléka, vepřového a

1.

hovězího masa v zemědělských podnicích v hlavních konkurenčních
zemích EU.


V této části se dozvíte, jak si čeští zemědělští výrobci mléka, vepřového masa
a hovězího masa stojí ve srovnání se zemědělskými výrobci v okolních
zemích, jaké mají v zahraničí náklady, ceny vstupů (nájemné, cena pracovní
síly, aj.) a jaké mají realizační ceny a dotace. Jedná se o aktuální výsledky z
roku 2017.
Budování marketingových systémů od zemědělského podniku ke

2.

spotřebiteli – příklady ze zahraničí a výpočty finanční náročnosti.


V této části se dozvíte, jak zemědělci a zpracovatelé v Německu a Rakousku
spolupracují při marketingu svých výrobků a jak je marketing financován.
Výsledky výzkumu spotřebitelských preferencí – ocenění kvality

3.

výrobků, preference českých a zahraničních výrobků.


V této části se dozvíte, jaké vlastnosti potravin oceňují čeští spotřebitelé
(čerstvost, značku, cenu, regionalitu, certifikát kvality apod.), zda a jací



spotřebitelé preferují domácí potraviny, zda spotřebitele zajímá, jak jsou
chována zvířata a další názory spotřebitelů.

Lektorky:
Ing. Iveta Bošková, Ph.D. a Ing. Miluše Abrahamová z ÚZEI, které Vám představí
problematiku ekonomické efektivnosti zemědělských podniků a zodpoví Vaše otázky.

KDY A KDE?

7. 3. 2018 v prostorách Zemědělského družstva Dolany,
Dolany 57, 552 01 Dolany
Od 8.30 – 9.00 bude probíhat prezence účastníků
Od 9.00 – 15.00 bude probíhat hlavní náplň semináře

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 2. 3. 2018 na tento kontakt:
Ing. Josef Lojda
ZS ČR, Územní organizace Hradec Králové
Nerudova 37, budova CEREA a.s.
500 02 Hradec Králové
Mobil: 737 248 901
Mail: zemsvazhk@iol.cz

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČ
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného
příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp.
jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

