KØB EN ØKOLOGISK GÅRDBUTIK
TIL

SAL
G

EN UNIK MULIGHED FOR DIG!
– KROGAGERGÅRD STÅR FORAN
ET GENERATIONSSKIFTE
HVEM?
Butikken på Krogagergård er velfungerende
og alsidig gårdbutik med en moderne webshop,
som betjener mere end 1000 kundekontakter.
Se mere på: www.krogagergård.dk

HVAD?
Varesortimentet er kødudskæringer fra stude,
grise, får og fjerkræ og færdigretter, pålæg, æg,
frugt og grønt samt mel og andet kolonial.
Siden 1995 har gården været drevet økologisk
og samspillet med naturen vægtes meget højt.

HVOR?
Krogagergård ligger tæt ved motorvej E20
mellem Ringsted og Sorø i et naturskønt område.

KROGAGERGÅRD, ØRNEKILDEVEJ 22, 4173 FJENNESLEV

For mere information

Kontakt Bjarne Krog på tlf. 57 80 94 57

HVORFOR KØBE EN GÅRDBUTIK?

GÅRDBUTIK • WEBSHOP • KUNDER • VAREUDBRINGNING • HUSDYR • NATUR • PRODUKTUDVIKLING • ARRANGEMENTER
En selvstændig virksomhed
– i samspil med gården

En topmoderne gårdbutik
– både fysisk og på nettet

Stort udviklingspotentiale
– gør butikken fremtidsikret

Butikken fungerer som en selvstændig virksomhed
– i tæt samarbejde med gårdens producenter,
som den er afsætningsled for.

Krogagergårds mere end 1000 kundekontakter
er overvejende private, hvoraf mange får leveret
gennem ordning på arbejdsplads.

Krogagergård afsætter allerede eksterne producenters
produkter – et samarbejde, der vil kunne udvides.

I samarbejde med en slagter opskæres og
færdigpakkes de slagtede dyr og der fremstilles
færdigretter, diverse pølser og kødpålæg.

Kunderne bestiller deres varer på webshoppen eller
handler direkte i gårdbutikken. Der leveres ugentligt
og de fleste varer er baseret på egenproduktion.

Krogagergård har egne gode køkkenfaciliteter,
modnings- og kølerum. Der er også lagerfaciliteter
og pakkerum.

Alle sæsoner lægger op til nye tiltag, f.eks. om sommeren
tilbydes et stort udvalg af pølser og marineret kød
til en hyggelig grillaften.

Krogagergård vurderes at have et stort udviklingspotentiale i form af produktudvikling og mersalg
til eksisterende kunder, flere nye private kunder
samt salg til restauranter og storkøkkener.

Du kan hele tiden udvikle nye og spændende
kødprodukter og sætte dit eget smagudtryk.

Du kan markedsføre butikken via hjemmesiden,
e-mail, nyhedsbrev og facebook.

Økologi og grøn energi er fremtiden og med de mange
salgskanaler kan du opnå en fantastisk forretning.

For mere information

Kontakt Bjarne Krog på tlf. 57 80 94 57

Landbruget påtænkes også i løbet af en 5-årig
tidshorisont overtaget af yngre kræfter i selvstændige
samarbejdende landbrugsvirksomheder.

