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PROJE ÖZETi 

AGRITradeNET projesi; yerel üreticilerin kapa-
sitesinin arttırılması, yerel ürünlerin coğrafi bel-
gelendirme / tanımlama fırsatların yaratılmasını ve 
Karadeniz havzasında yerel üreticileri destekleyen 
kurum ve kuruluşların arasındaki işbirliklerin 
oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

BEKLENEN SONUÇLAR 

 Karadeniz Havzasındaki tarım ve ilgili sektör-
lerde ticaretin ve gelişmenin saşlanması için 
sınırötesi bağlantıların artmış olması; 

 Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri için ticari fır-
satların artmış olması. 

 Önemli tarımsal ürünlerinin güvenli üretimi 
sağlanması. 

 Yerel üreticilerin kapasitelerini arttırmak için 
bilişim araçların sağlanmış olması - geleneksel 
ürünlerin güvenli üretimi için yerel yasalar 
hakkında araştırma raporu yayınlanmış olması, 
yerel markalaşma fırsatları hakkında rapor 
hazırlanması ve tarımsal ürünler için uluslararası 
ticaret ağları hakkında araştırma yapılmış ol-
ması. 

 Kırsal alanlarda geleneksel tarım ürünlerinin 
tanıtımı için yerel üreticiler pazar yeri inşaat 
edilmesi. 



1. ADIM 

www.agritradenet.eu  sayfasını ziyaret edip 
„Producers Database”  / Yerel Üreticiler Verita-
banı bölümünü seçiniz.  

2. ADIM  

Web sitemizin gizlilik politikasıyla ilgili 
koşullarımızı Okuyun ve Kabul edin  
Giriş/Kayıt bölümünden very tabanda 
kaydınızı oluşturunuz.  

3. ADIM 

Kaydın yapılması için bu bölümleri 
tamamlayınız: irtibat kişinin adı,   e-mail, 
telefon numarası.  Tüm mecbur alanlar (*) 
işaretlenmiştir.  

Ürünlerinizle ilgili bölümleri tamamlayınız:  
Başlık - kısa ve ilgi çekici tanımlayıcı metin; 
Kategori  - doğru alanı tıklayarak, sizin 
kullanıcı şeklinizi belirleme imkanı mevcuttur: 
satıcı / alıcı; 
Galeri—bilgisayarınızdan ürünlerinizin 
fotoğraflarını buraya sürükleyip platforma 
yükleyebilir siniz (güzel ve görünümü iyi olan 
fotoğraflar seçiniz); 
Açıklama - Satmak/ Almak istediğiniz ürünlerin 
ve işletmeniz hakkında açıklayıcı ve net bilgi 
giriniz; 
Fiyat - Fiyatlar Euro (€ ) olarak girilmelidir;  
Konum - Şehir ve Ülke bilgisi giriniz ; 
Tüm mecbur girilmesi gereken alanlar (*)  
işaretlenmiştir. agritradenet.eu platform bilg-
ilerinizi yüklemeden önce en son bir kontrol 
için  Öngörünüm seçeneği kullanınız  

En son, "Create an account for me so      I can 
manage all my ads from one place -  Tüm 
duyurularımı tek bir yerden yönetebilmem 
için benim için bir hesap oluştur bölümünü 
seçiniz (sizlere şifre verdiğiniz mail adresin-
ize gönderilecektir). Alınan şifre ile 
www.agritradenet.eu platform giriş yapabilir 
siniz.  
 Kaydınız olduğunda:  
Giriş/Kayıt  bölümünden Giriş bölümünü 
seçiniz, e-mail adresinizi veya kullanıcı 
adınızı ve şifrenizi giriniz. Bundan sonra 
platform yüklemiş olduğunuz kendi bilgile-
rinizi, duyurularınızı güncelleyip, silebilir ve 
rahatça yönetebilir siniz.  
 

Teknik destek veya diğer giriş / kayıt teknik sorunları için 
lütfen e-posta gönderin: geanina.onodi@cciagl.ro  

http://www.agritradenet.eu/

