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οι on line αγορές
οι 3 «φυλές» καταναλωτών
οι νέες συνήθειες που έφερε η πανδημία

Μέσα στον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε το 12ο συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, με αντικείμενο «Meta – Grocery: Doing Business
Unusual», όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την λιανική αγορά τροφίμων στα
σουπερ και υπερ μαρκετ. Ειδικότερα αναλύθηκαν τα παρακάτω:

12ο Συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, με αντικείμενο «Meta –
Grocery: Doing Business Unusual»

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/
https://inofa.gr/12o-synedrio-tou-ielka-me-antikeimeno-meta-grocery-doing-business-unusual/
https://inofa.gr/12o-synedrio-tou-ielka-me-antikeimeno-meta-grocery-doing-business-unusual/


Smart Water and LoRaWan

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη

διαχείριση των πόρων και ειδικότερα του νερού. Τα δίκτυα LoRa με τη χρήση

ψηφιακών αισθητήρων είναι μια εφαρμοσμένη λύση. Μάθετε περισσότερα στο

webinar "Smart Water and LoRaWan"

Διαβάστε περισσότερα

Ctrleat: Η ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του καταναλωτή

https://www.actility.com/actility-webinar-smart-water-and-lorawan/?mc_cid=25e33df0d1&mc_eid=076c62e310&fbclid=IwAR2YgLPv8jvNemYlaXhCW6FQxcQbEcSIcgid4uqGJUi_jjiteu-XgdGdOvQ
https://www.actility.com/actility-webinar-smart-water-and-lorawan/?mc_cid=25e33df0d1&mc_eid=076c62e310&fbclid=IwAR2YgLPv8jvNemYlaXhCW6FQxcQbEcSIcgid4uqGJUi_jjiteu-XgdGdOvQ
https://ctrleat.com/


H ψηφιακή τεχνολογία δεν αφορά μόνο τους αρχικούς κρίκους της αγροδιατροφικής

αλυσίδας, αλλά και τους τελικούς. Το delivery έχει και αυτό εφαρμογές ιχνηλασιμότητας.

Οι διατροφικές ανάγκες και αξίες του καταναλωτή, καταγράφονται και μεταφέρονται στον

έμπορο, στον μεταποιητή και διαδοχικά προς τα πίσω, μέχρι τον παραγωγό. Αρκεί ο κάθε

κρίκος να μπορεί να υποστηρίξει ότι τα προϊόντα του σχετίζονται και ταυτίζονται με αυτά

του παραγωγού. Μιλάμε για την ιχνηλασιμότητα στην πράξη.

Η εφαρμογή επιλογής και παραγγελίας φαγητού μέσα σύμφωνα με τις διατροφικές

ανάγκες και προτιμήσεις του καταναλωτή, ctrleat είναι μια τέτοια περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα και ψηφιακός μετασχηματισμος

Πως θα γνωρίζετε την προέλευση των φρέσκων προϊόντων, των θαλασσινών και των

φυτών σας; Η σήμανση ετικέτας με την εφαρμογή της GGNlabel είναι μια επιλογή.

Πώς λειτουργεί; Σε κάθε ετικέτα GGN υπάρχει ένας 13ψήφιος αριθμός που δηλώνει

ότι η διαδικασία παραγωγής στη φάρμα που παρήγαγε το προϊόν σας έχει

πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα #GLOBALGAP. Αυτός ο αριθμός μπορεί να

εισαχθεί στην πύλη #GGNlabel για να ανακαλύψετε τη φάρμα από την οποία προήλθε

το φαγητό ή το φυτό σας.

https://ctrleat.com/
https://inofa.gr/ichnilasimotita-kai-psifiakos-metaschimatismos/


Τα ψηφιακά δεδομένα στην καλύτερη διαχείριση της
φάρμας

Η υπεύθυνη γεωργία και διαφάνεια στην ιχνηλασιμότητα ωφελεί τους αγρότες, τους

εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην αειφόρο

ανάπτυξη. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το μέσο που κάνει εφικτή, προσιτή και άμεση

την υποστήριξη αυτών των αξιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το εργαστήριο της

Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) με θέμα «Τα ψηφιακά

δεδομένα στην καλύτερη διαχείριση της φάρμας». Η Agricultural European Innovation

Partnership (EIP-AGRI) εργάζεται για την προώθηση της ανταγωνιστικής και βιώσιμης

γεωργίας και δασοκομίας, με τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων στη γεωργική

παραγωγή.

Η παρουσία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ήταν έντονη με τη συμμετοχή του

Δρ.Φιλίππου Παπαδόπουλου και την Δρ. Ευδοκίας Κρυσταλλίδου, όπου είχαν την

ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργαλειοθήκη των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΓΣ.

https://inofa.gr/ta-psifiaka-dedomena-stin-kalyteri-diacheirisi-tis-farmas/
https://inofa.gr/ichnilasimotita-kai-psifiakos-metaschimatismos/


Greenwashing: πράσινα ή «πρασινισμένα» προϊόντα?

Η πράσινη, βιώσιμη παραγωγή είναι ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη

σημασία για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις νεότερες γενιές που

ενδιαφέρονται έντονα για τον αντίκτυπο της παραγωγής τροφίμων στην κλιματική

αλλαγή. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να αναδειχθούν και να πιστοποιηθούν τα

πραγματικά πράσινα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Cool Farming Alliance, μέλος της οποίας είναι η

Αμερικανική Γεωργική Σχολή που αξιοποιεί τις εφαρμογές της για την μέτρηση του

αποτυπώματος στην παραγωγή τροφίμων.

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το τι είναι
πραγματικά «πράσινο προϊόν»

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/mia-endiaferousa-prosengisi-gia-to-ti-einai-pragmatika-prasino-proion/
https://inofa.gr/mia-endiaferousa-prosengisi-gia-to-ti-einai-pragmatika-prasino-proion/
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