NÁRODNÝ POTRAVINOVÝ KATALÓG

PREČO SA PRIDAŤ DO NPK?

ako miestny slovenský výrobca získate ľahší
prístup k verejným zákazkám a možnosť
jednoducho dodávať potraviny,
zvýšite kvalitu verejného stravovania
ponukou kvalitných a čerstvých potravín,
ako miestny výrobca a dodávateľ budete mať
možnosť jednoducho sa uchádzať o zákazky
financované z verejných zdrojov a zvýšite
potravinovú sebestačnosť regiónov,
prispejete k zníženiu odpadového zaťaženia
a najmä skráteniu uhlíkovej stopy tým, že
miestne potraviny sa skonzumujú v regióne.

E-mail: helpdesk@npkinfo.sk
Call centrum: 0800 700 706
www.npkinfo.sk
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ČO JE NÁRODNÝ
POTRAVINOVÝ KATALÓG?

PREZENTUJTE
SVOJE PRODUKTY!

STAŇTE SA KVALIFIKOVANÝM
DODÁVATEĽOM!

Národný potravinový katalóg (NPK) je elektronický
katalóg pestrej palety bezpečných a kvalitných
potravín s vysokou výživovou hodnotou, z ktorého
si ich budú môcť kupujúci priamo klásť do košíka
v požadovanom množstve a čase; hlavne od
kvalifikovaných miestnych dodávateľov
a výrobcov.

Chcete si otestovať vami vyrábaný potravinársky
sortiment, ktorý by ste radi v NPK ponúkali?
Porovnáme vám ho s kvalitatívnymi štandardmi.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora (SPPK) v spolupráci s Výskumným ústavom
potravinárskym pre vás pripravili tzv. testovací
formulár elektronického predkladania informácií
o sortimente.

Pokiaľ ponúkate kvalitné potravinárske produkty
a máte rovnaký záujem ako my, aby sa dostali
na všetky stoly školských jedální, nemocníc
či domovov sociálnych služieb cez NPK, neváhajte
a kvalifikujte sa aj vy!

Vďaka nemu zistíte, či vaše produkty spĺňajú
vysoké kvalitatívne požiadavky.

Jediné, čo pre kvalifikáciu potrebujete urobiť je
preukázať všetky potrebné doklady a zapísať sa
do Zoznamu hospodárskych subjektov. Je to ten
najjednoduchší spôsob, stačí to urobiť iba raz
a my vám budeme pri tom radi asistovať.

Pohodlne, rýchlo a flexibilne ako v bežnom
e-shope a za tých najvýhodnejších ekonomických
podmienok.
Svoje produkty v ňom budete môcť ponúkať
aj vy! Stačí, že sa stanete kvalifikovaným
dodávateľom a vaše produkty budú spĺňať
určené kvalitatívne štandardy.

Zoznámte sa s ním v dostatočnom predstihu
na www.npkinfo.sk
Tento testovací formulár vám poslúži na úvodné
zoznámenie sa so systémom definovania
kvalitných potravín a my od vás získame cennú
spätnú väzbu.
Stačí sa ohlásiť na lokálnom centre podpory
a môžete testovať svoje produkty, vytvárať
produktové listy, ukladať si ich a pripravovať si svoj
sortiment, aby ste ho mohli ponúkať v NPK hneď
po jeho vzniku medzi prvými.
V tejto fáze oboznamovania sa so systémom
uvítame všetky vaše podnety, postrehy či
prípadné vylepšenia, s ktorými nás neváhajte
kontaktovať.

Kvalifikovaný dodávateľ potravín má vysporiadané
záväzky voči verejným financiám a má oprávnenie
dodávať potraviny.

Obráťte sa na nás pri kvalifikácii, radi vám
pomôžeme!
Naši pracovníci v regionálnych kanceláriách SPPK
sú tu iba pre vás a vaše otázky.
Viac informácií nájdete na: www.npkinfo.sk
V prípade problémov, vašich podnetov
alebo ďalších otázok sa môžete obrátiť na:
E-mail: helpdesk@npkinfo.sk
Call centrum: 0800 700 706

