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какво е farmhopping? 

farmhopping.com e онлайн платформа, която свързва 
директно фермите, които се занимават с традиционно и 
био земеделие с хората от града. 
 

как помагаме?  
 
farmhopping предоставя на фермите възможост директно 

да продават продукцията си на крайния потребител като 
по този начин премахва посредника и увеличва приходите.  
 
От една страна платформата предоставя достъп до нови 
клиенти и по този начин допълнителнително финансиране, 
а от друга олеснява процеса на комуникация с вече 
съществуващи клиенти. 
 

как работи farmhopping? 

 
Във farmhopping фермерите създават профил на своята 
ферма, чрез който я представят и споделят със света.  
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Този профил се състои от:  
 

 информационна част, където фермерите могат да 
дадат информация за дейността си; 

 фермерски пазар (онлайн магазин), където те сами 
могат да качват продуктите си; 

 фермерски двор (нещо като стената във фейсбук),  
където може директно да си комуникираш с 
потребителите, да търсиш съвети и да им 
представяш новите си идеи – по този начин ще 
изградиш много по-здрава връзка и доверие с тях. 

 галерия, където фермите могат да качват видеа и 
снимки 

 

Потребителите на farmhopping имат достъп до 
профилите на всички ферми и производители – те могат 
да ги разгледат и да изберат тези от тях, които биха 
искали да подкрепят. 
 
 

фермерски пазар  
 
В farmhopping фермите могат да предлагат най-различни 
продукти, наречени пакети. Те например, могат да са както 
доставка на чиста продукция или престой и помощ във 
фермата, така и уроци по езда или други дейности и 
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възнаграждения срещу парична подкрепата.  
 

Екипът на farmhopping е постоянно насреща, за да 
помага и съветва при създаването на работещи и 
привлекателни пакети или тяхното ценообразуване. 

 
фермерски двор 
 
farmhopping е и социална мрежа като facebook. 
Потребителите могат да бъдат редовно информирани от 
фермерите за състоянието на подкрепяната от тях ферма 
и нейното развитие.  
 
Освен това потребителите могат да оставят мнения за 
продуктите, които са получили, да оценяват фермите и да 
дискутират теми, свързани с устойчивото земеделие.  
 

колко струва?  
 
Създаването на профил на платформата е напълно 
безплатно. Единствената такса е върху успешно 
осъществените продажби в размер на 6% и се дължи 
веднъж месечно, а не при всяка продажба. Сумата трябва 
да бъде заплатена до 15 число на следващия месец. 
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Никакви други суми или такси не се дължат. 
 

как ще получаваш финансирането? 

Екипът на farmhopping не управлява финансовите потоци 
от потребителите към фермите, нито взима  участие при 
разпределянето на продукцията. 
 
Потребителите ще превеждат средствата директно към 
фермата като сайта предлага фермите сами да изберат 
методите на плащане, които приемат - от наложен платеж, 
през онлайн плащане или пощенски превод. 
 

как да се присъединиш? 

Лесно и бързо е. На страницата на www.farmhopping.com 
можеш веднага да започнеш да изграждаш профила си – 
разкажи историята на фермата си, нещо за самия себе си, 
опиши бъдещите си земеделски цели и мисията на 
дейността ти. Добави качествени снимки, които да дадат 
ясна представа на потребителите за живота във фермата 
ти. 
 
Следващата стъпка е изборът на пакетите (продукти, 
дейности, възнаграждения и т.н.). Помисли добре върху 
тях и се постарай да предложиш на потребителите 
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полезни и привлекателни пакети.  
 

кога ще можеш да създадеш профил? 

Сайтът ще стартира с пълната си функционалност през 
август. 
 
Ако нямаш търпение, посети нашата beta версия на 

beta.farmhopping.com (без www) и я изпробвай. 
 
Регистрирай се, създай профил, започни да го напълваш с 
информация. Профилът ти ще се запази и ще бъде видим 
за нашите потребители с пускането на сайта. 
 
Екипът ни все още продължава да работи по сайта, за да 
изчисти и най-малките дефекти, затова, aко нещо не 
работи или просто имаш предложения как да подобрим 
платформата, ще се радваме да ни пишеш на 
info@farmhopping.com. 
 
В очакване да работим заедно, 

Екипът на farmhopping 
 

mailto:info@farmhopping.com

