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Prezentacja portalu.

Miejsce handlu dla tysięcy rolników.



Akcje specjalne dla użytkowników IGRIT.PL

Największa giełda rolna w Polsce.
Od 18 lat na rynku!

Otwarci na współpracę

Największy w Polsce portal skupiający oferty rolników, producentów warzyw, 
owoców, przetwórców rolnych, firm uczestniczących w obrocie żywnością.

IGRIT.PL jest portalem, który od 18 lat kojarzy sprzedających i kupujących płody rolne, 
przetwórców rolnych, producentów żywności oraz producentów i dystrybutorów 
oferujących środki do produkcji rolniczej. IGRIT.PL to nowoczesna, internetowa forma 
giełdy rolnej, uzupełnionej o środki do produkcji rolniczej. IGRIT.PL to miejsce 
w Internecie, gdzie spotykają sią towarowe gospodarstwa rolne, warzywnicze 
i sadownicze inwestujące w produkcję, aktywnie sprzedające wytworzone płody 
i otwarte na innowacje.

Jako jedyny rolniczy portal w kraju,  podjęliśmy 

współpracę z PKN ORLEN mającą na celu umożliwienie 

korzystania ze specjalnych rabatów dla rolników 

/przedsiębiorców.

Dziś użytkownicy portalu IGRIT.PL mogą tankować taniej 

o 8 gr/l na stacjach ORLEN.

Więcej informacji: www.paliwo.igrit.pl

„Tankuj Taniej”
Zorganizowaliśmy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, 

w formie quizu „Wiem co sieję”, który był skierowany do 

rolników, producentów zbóż, ziemniaków - mający na 

celu propagowanie wiedzy o kwalifikowanym materiale 

siewnym.

Dla zwycięzców konkursu przygotowaliśmy 60 nagród!

„Wiem co sieję”
Reagowaliśmy w trudnej sytuacji na rynku owoców, 

organizując akcję „Kupuję na wsi”. W ciągu trzech miesięcy 

poparło ją blisko 0,5 mln uczestników! Celem naszej akcji 

było wsparcie rolników, poprzez propagowanie idei 

kupowania płodów rolnych bezpośrednio w gospodar-

stwach rolniczych. 

„Kupuję na wsi”



Rolnicy Firmy Sadownicy Producenci warzyw Rolnicy

< 30 ha 31-50 ha >50 ha

Gospodarstwa rolne Gospodarstwa warzywnicze Gospodarstwa sadownicze
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Dwie główne grupy odbiorców 
to rolnicy oraz firmy kooperujące 
z rolnikami.

Gospodarstwa rolne 
reprezentują trzy główne 
sektory produkcji rolnej. 

Wielkość gospodarstw rolnych 
z uwzględnieniem profilu 
prowadzonej działalności 

produkcyjnej.

Charakterystyka odbiorców.
Jako jedyni w kraju, docieramy do 3 głównych grup producentów rolnych. 
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Zapraszamy do współpracy
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