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Ce este
agrogo.ro?

informare

tranzacții

AgroGo oferă informațiile
necesare pentru a putea
lua decizii când vinzi sau
cumperi cereale: prețurile
cerealelor la zi de la burse,
din portul Constanța, de la
traderi și minister. În plus ai
acces la analize, rapoarte,
știri și alte informații de
interes.

AgroGo gestionează o
piață online pentru vânzare
/ cumpărare cereale, care
pune în legătură oferta cu
cererea, inspirat din
modelul burselor (dar mult
simplificat). Pentru a facilita
acest lucru AgroGo are un
mecanism propriu de
mesagerie și notificări.
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Secțiunea de
informare
Înainte de a vinde sau cumpăra
este esențial să fi informat. Mai
mult, pentru a cunoaște piața, e
bine să fi mereu la zi cu evoluțiile.
AgroGo vă pune la dispozitie
prețurile cerealelor la zi de la
diferite burse (MATIF, Chicago, ...),
traderi, port, minister, grafice cu
evoluții și comparații...
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De asmenea AgroGo vă prezintă
sumarul în limba româna al
rapoartelor USDA pentru a fi la
curent cu stocurile, producția și
consumul mondial. În plus mai
găsiți stiri de la principalele
publicații din domeniul, informații
despre vreme și alte informații utile.
Toate acestea sunt prezentate în
mod structurat și intuitiv.
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Piața
AgroGo

tranzacții

comunicare

Piața AgroGo este o
interfață între vânzători
și cumpărători. Ofertele
de vânzare sau cumpărare
pe care le găsiți aici pot fi
filtrate și ordonate.

AgroGo pune în legătură
vânzătorii cu cumpărătorii
prin mesageria proprie,
telefon și notificări pe
email.
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Alte informații

04

Pe lângă cele prezentate mai sus,
AgroGo întreține și o Piață de
INPUTuri (interfață între fermieri și
distribuitori) unde se pot pune
oferte sau cereri.

Accesul în AgroGo se face pe
bază de abonament. Tipurile de
abonament pot fi consultate pe
site-ul www.agrogo.ro

Blogul AgroGo include informații
despre modul de folosire al unor
funcții din AgroGo, explică
concepte bursiere și aduce alte
informații actuale.

Pentru a testa platforma, utilizatorii
beneficiază de 2 săptămâni de
acces gratuit (fără obligații
contractuale sau financiare)
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Capturi de
ecran

prețuri produse

piață online

evoluții prețuri

rapoarte USDA

știri

mai multe pe www.agrogo.ro

www.agrogo.ro
DECIDE INFORMAT!
contact:
agrogo@interactions-lab.com

