
ЗНАЙОМСТВО 

Коротко про проект  
«Аграрний центр. Комунікація» 
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Єдина національна 
платформа комунікацій 
аграрної спільноти 
України для вирішення 
усіх проблем аграрного 
сектору. 

ПРО ЩО ЙДЕ МОВА
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КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ 
з ким будуємо щільні зв'язки 

Виробники 

Постачальники 
МТЗ та послуг 

Державні 
установи 

Наукові  
заклади 

Громадські  
організації 

Рітейл Інвестори 

Трейдери 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ 

 Можливість комунікації між усіма учасниками 
аграрної спільноти 

 Мінімальна вартість зв`язку та доступу до 
інформації 

 Максимально швидкий зв`язок 
 Охоплення всіх напрямків діяльності 
 Збір і структуризація знань і досвіду 
 Максимальна простота 
 Стійкість до відсутності мережі Інтернет 
 Повністю автоматичне оновлення даних 
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ПРИКЛАДИ ГОТОВИХ РІШЕНЬ 

Інформаційне 
забезпечення 

Аналітика ринків та 
прогнози 

Аналіз та розробка 
законодавства 

Платформа 
обговорень 

Каталоги 
підприємств, товарів 

та послуг 

Система 
комерційних 
комунікацій 

Система тендерів Прямий контакт з 
учасниками ринку 



ЯК ЦЕ 
ВИГЛЯДАЄ 

N 
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Моніторинг новин з 
більш як сотні джерел 
за направленням АПК 

 

 

Аналіз та 
розподілення всіх 
матеріалів за 
інтересами 

 

Фільтрування 
правдивої інформації 
та відсіювання 
малозначущих 
матеріалів 

 

Повна автоматизація, 
як оновлень, так і 
аналізу інформації 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
дізнайтесь про всі новини АПК за 15 хвилин 
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Збір аналітичної 
інформації з більш ніж 
із сотні джерел 

 

Інформація  
Аналітичного центру 
Аграрного Союзу 
України 

 

 

Щоденний моніторинг 
ринкових цін 
(добрива, ззр, 
зернові, олійні та ін.)  

 

Безмежні можливості 
інтеграції будь-яких 
матеріалів та джерел 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
що є сьогодні? що буде завтра? 
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Єдина платформа для обговорень будь-яких 
аграрних питань 

 

Вся інформація зібрана в одному місці,  
структурована та доступна для пошуку 

 

Можливість залучення потрібних експертів за 
конкретними напрямками 

АГРАРНІ КОМУНІКАЦІЇ
проблем більше ніж здається 
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Максимальне 
покриття всіх 
учасників ринку 

 

Швидкісне 
опрацювання 
інформації 

 

 

Унікальна тендерна 
система 

 

 

Повна автоматизація 
всіх процесів – 
створення 
конкурентного 
середовища 

КЕРУВАННЯ ТОРГІВЛЕЮ
закупівля та реалізація 
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Відстеження 
тенденцій 
законодавчих ініціатив 

 

Обговорення та 
внесення поправок до 
законопроектів 

 

 

Єдина платформа 
обговорень для всіх 
структур 

 

Юридична 
консультація та 
підтримка с/г 
виробника 

ЗАКОНОДАВСТВО
вся актуальна база АПК 

  

  



КОМУНІКАЦІЇ 
ДЛЯ ВСІХ 

K  
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ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 
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ВХІД В СИСТЕМУ 
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НОВИНИ 
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НОВИНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 
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ПЕРЕГЛЯД НОВИН 
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КОМЕНТУВАННЯ 



www.agro-community.com 
Телефон: +38 (096) 598 06 36 | e-mail: info@agro-community.com 

ВІДКРИТА АНАЛІТИКА 
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ПЕРЕГЛЯД АНАЛІТИКИ 
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ЕКСПЕРТНА РАДА АСУ 
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ПУБЛІЧНІ ОБГОВОРЕННЯ 
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ПЕРЕГЛЯД ОБГОВОРЕНЬ 
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КАТАЛОГ АГРОХІМІЇ 
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КАТАЛОГ КОМПАНІЙ 
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ПЕРЕГЛЯД КОМПАНІЙ 
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КОМПАНІЇ ПО РЕГІОНАМ 



www.agro-community.com 
Телефон: +38 (096) 598 06 36 | e-mail: info@agro-community.com 

ОГОЛОШЕННЯ 
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ОГОЛОШЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 



www.agro-community.com 
Телефон: +38 (096) 598 06 36 | e-mail: info@agro-community.com 

СТВОРЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ 
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Отримання 
актуальних новин 
агросектору 

Доступ до аналітичних 
матеріалів, цінових 
покажчиків, стану 
ринків 

Інформування про 
поточні події, 
виставки, дні полів та 
ін. 

Кооперація для 
здійснення спільних 
закупівель, та спільне 
вирішення проблем 

Пошук інвестицій та 
бізнес партнерів 

Каталоги агрохімії, с/г 
продукції, техніки, 
бази експертів, 
переробників 

ІНСТРУМЕНТИ
для аграріїв 

G 

  

 

 

 



www.agro-community.com 
Телефон: +38 (096) 598 06 36 | e-mail: info@agro-community.com 

Впровадження та 
просування існуючих 
розробок 

Збір актуальних 
проблем з метою 
вибору завдань для 
наукових досліджень 

Створення науково-
виробничих агро-
кластерів 

 

Інформування про 
поточні події 
наукового 
співтовариства 

Залучення інвестицій 
в розробку новітніх 
технологій 

Пошук підприємств 
для апробації 
досліджень 

 

ІНСТРУМЕНТИ
для науковців 
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Інтеграція процесу 
навчання з реальним 
виробничим сектором 

Пошук практичних 
завдань для 
підвищення рівня 
кваліфікації 

Можливість отримати 
відповідь на будь-яке 
питання від 
виробників 

Пошук підприємств 
для проходження 
практики та 
стажування 

Можливість отримати 
актуальну інформацію 
з першоджерел 

Створення фокус 
команд для 
колективних між-
вузових проектів 

ІНСТРУМЕНТИ
для студентів 

G 

  

 

  



ПРАКТИКА 

7 

 



www.agro-community.com 
Телефон: +38 (096) 598 06 36 | e-mail: info@agro-community.com 

ЗАДАЧА: пошук 
необхідно гербіциду 
за найкращою ціною 

РІШЕННЯ: підбір з 
бази по параметрам, 
створення тендеру на 
закупівлю 

РЕЗУЛЬТАТ: 
отримання інформації 
по препаратам, та 
можливість 
придбання за 
оптимальними 
умовами 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

j 

å  
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ЗАДАЧА: 
розповсюдження 
інформації про заклад 
чи подію  

РІШЕННЯ: розміщення 
новини в системі 
(можливе автоматичне 
підключення сайту) 

РЕЗУЛЬТАТ: інформація 
доходить до цільової 
аудиторії за мінімальну 
витрату часу та 
ресурсів  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

j 

å  
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ЗАДАЧА: просування 
нового продукту 
(насіння огірків)   

РІШЕННЯ: розміщення в 
каталозі, створення 
теми на форумі з 
експертною думкою 

РЕЗУЛЬТАТ: зацікавлені 
отримують новини та 
запрошення до форуму 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

j 

å  



www.agro-community.com 
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ДЯКУЮ 
ЗА 

УВАГУ 

 


