
Mūsu tirdzniecības marka: MANA ĢIMENE

BIO prOdukts

Zaļie griķi
Latvijas



Visā pasaulē pieprasījums  
pēc zaļajiem griķiem  

mērķtiecīgi pieaug
Jau šobrīd Es patērētāji pērk 
zaļos griķus daudz biežāk nekā 
brūnos;
Latvija jau tradicionāli seko 
pasaules tendencēm — arvien 
biežāk iedzīvotāji ar vidējiem un 
augstiem ienākumiem pievērš uz-
manību veselīgam dzīvesveidam 
un līdz ar to — arī uzturam.

pAsAuLEs tENdENcEs



JAuNA tIrdzNIEcīBAs MArkA:  
Mana ģiMene

tIrgus INfOrMācIJA:
Jauns trends: stilīgs, mūsdienīgs 
iepakojums;

MērķAudItOrIJA: sievietes, 
kuras rūpējas par veselīgu dzīvesveidu 
un ģimenes uztura labklājību.

MērķIs: Aicināt pircēju un 
tirgotāju izvēlēties veselīgu, noderīgu 
un kvalitatīvu produktu;
Iegūt tirgus daļu BIO segmentā.



Zaļo griķu priekšrocības

● uzturvērtīgs un barojošs produkts 
(olbaltumvielas, B6 vitamīns, daudz mi-

nerālvielu un 18 veidu aminoskābes)

● Nav apstrādāts termiski — saglabātas 
vērtīgās vielas;

● kļūst arvien 
populārāks 

veselīga uztura 
piekritēju vidē;

● Atzīts par pašu 
drošāko un  
ekoloģisku  
produktu;

● Bez gMO (zaļie griķi netiek ģenētis-
ki modificēti);

● Nesatur glutēnu;

● Laboratoriski pierādīts, ka nesatur 
pesticīdus;

● sastāvā ir par 
30% vairāk  
vērtīgu vielu 
nekā brūnajos, 
zaļie griķi ir  
spējīgi dīgt!
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inforMācija par produktu:

● 100% bioloģiski sertificēts  
(LV-BIO-01);

● Audzēts gaujas Nacionālajā parkā;

● testēts pārtikas drošības zinātniskajā 
institūtā “BIOr”;

● dabas enerģijas avots;

● Vēl vairāk minerālvielu;

● svaigs un dabīgs produkts;

● restorānu izvēle;

● piešķirta “Latvijas Labums” zīme;

● Izvēlies vietējo produktu!  
Audzēts Latvijā;

● stilīgs, interaktīvs EcO kraft iepa-
kojums;

● katrā iepakojumā 4 vidēja izmēra 
zaļo griķu porcijas — ērtākai pagatavo-

šanai;

● Iepakojums 
ar Qr kodu— 
iespēja iegūt 
garšīgas un ve-
selīgas recep-
tes no eksklu-
zīva restorāna 
šefpavāra un 
gatava ēdiena 
foto.

Mēs esam akreditēti — sertifikācijas un kontroles institūcijā “Vides kvalitāte”.



inforMācija par produktu

● Ienākšana tirgū —  
JŪLIJs 2019;

● tirgus informācija: zaļo griķu tirgus  
segments strauji aug un kļūst populārs  

pircēju vidū;

● BIO produkts 1 sku: zaļie griķi 250 g;

● Ieteicamā plaukta cena: Eur 1,39  
(list price and retail price);

● sekundārajā iepakojumā (daudzums): 10 
gab.;

● Iepakots “show-Box” — kārbā ar 10 pa-
kām ērtākai izvietošanai tirdzniecības vietās

MārkEtINgA AtBALsts:

● reklāma sociālajos tīklos, žurnālos un tV 
ar devīzi “Veselīga maltīte — laimīga ģime-
ne” — meklējiet labākajos Latvijas veikalos! 
(ar iespēju pievienot Jūsu tīkla nosaukumu);

● reklāmas materiāli veikalos, degustācijas 
un receptes;

● periodiskas akcijas un īpašie piedāvājumi 
pircējiem.



piedāvājuMs un kontakti

● pirmā iepazīšanās partija par īpašu cenu tieši Jums;

● ātra piegāde, samaksa Jums ērtā laika periodā;

● periodiskas akcijas un īpašie piedāvājumi pircējiem;

● papildu informāciju par to, kāpēc ir 
izdevīga sadarbība ar mums, pielikumā  
“7 iemesli”

sazinieties ar mums:

info@biograudi.lv

Esam atvērti Jūsu piedāvājumiem 
un jaunām idejām!


