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POTENCJALNE OBSZARY WSPÓLNE CZŁONKÓW KLASTRA

WSPÓLNE ZAKUPY I ZAOPATRZENIE

BUDOWANIE NOWYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

SPRZEDAŻ, MARKA I WIZERUNEK

WSPÓLNA EKSPANSJA ZAGRANICZNA

LOGISTYKA I WSPÓLNE MAGAZYNOWANIE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I DORADZTWO

BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE



Logistyka
Proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie 
przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych z punktu pochodzenia 
do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Łańcuch logistyczny – uporządkowany liniowo zbór jednostek – tworzy się na podstawie 
współpracy dostawców materiałów, surowców, przewoźników, firm magazynowych, 
producentów, firm i organizacji sieci dystrybucyjnej, klientów.

Podstawowe ogniwa łańcucha logistycznego 

➢ogniwo pozyskania surowców - źródło surowców

➢ogniwo dostaw surowców do łańcucha - pośrednicy sprzedaży surowców i półfabrykatów

➢ogniwo produkcji - wytwarzanie wyrobów gotowych

➢ogniwo dystrybucji - dostarczanie wyrobów gotowych do klienta.

PARNTERZY



Dystrybucja
Zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i 
czasie odpowiadającym potrzebom nabywców.

Kanał dystrybucji – zbiór wzajemnie zależnych organizacji 
współuczestniczących w procesie dostarczania produktu (usługi) do nabywcy, 
obejmujący trzy grupy podmiotów:
• uczestników, którzy sprzedają i kupują produkty, a więc przekazują i 

przejmują prawo własności do przemieszczanych produktów (producenci, 
kupcy hurtowi i detaliczni, nabywcy indywidualni i instytucjonalni),

• uczestników nie przejmujących prawa własności do przemieszczanych 
produktów (agenci, brokerzy, przedstawiciele handlowi),

• instytucje świadczące różnego typu usługi, wspomagające działania 
producentów i pośredników handlowych (firmy transportowe, spedycyjne, 
logistyczne).



Produkt spożywczy
Surowce rolno-spożywcze przetworzone według ustalonego 
procesu technologicznego w celu otrzymania wyrobu, 
spełniającego określone wymagania, np. odżywcze, smakowe itp.

„Żywność (środek spożywczy)” to każda substancja lub produkt przetworzony, 
częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony lub w rozsądnym 
mniemaniu nadający się do spożycia przez ludzi, w tym napoje, guma do żucia oraz 
wszelkie substancje dodawane do żywności w sposób zamierzony podczas 
wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

„Obrót żywnością” to każde umieszczanie żywności na rynku poprzez 
przechowywanie żywności czy środków żywienia zwierząt w celu sprzedaży, 
oferowanie sprzedaży lub innej formy przekazania, odpłatnej lub nieodpłatnej, a 
także sprzedaż, dystrybucja i inne formy przekazań.

(Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia)



VS

Łączenie = nowy produkt



Łączenie = wspólna oferta cateringowa



Wspólny kanał dystrybucji 

https://ranozebrano.pl/



RanoZebrano.pl 



Wspólny kanał dystrybucji 

https://lokalnyrolnik.pl/



LokalnyRolnik.pl



Wspólna marka  – wspólna dystrybucja

– wspólny sklep internetowy

http://www.podkarpackiesmaki.pl/



Marka parasolowa 

http://spizarniakujawskopomorska.pl/



Nowe formy dystrybucji

https://coolomat.com/
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