Iunie 2020

CONSULTANȚĂ ÎN COMERȚUL CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE
CONSULTANȚĂ ÎN SERVICII SILOZ
Clubul Fermierilor Români urmărește creșterea performanței și a competitivității afacerilor
din agricultură și, în acest scop, vine în întâmpinarea fermierilor cu o propunere de servicii
de consultanță segregată pe două categorii de activități și anume:
I.
II.

Comerțul cu cereale și oleaginoase.
Serviciile de siloz agregate cu comerțul mărfurilor din sursă proprie, originată sau
a terților în locațiile dumneavoastră.

I. COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE
1. INFORMARE
 Informare ferestre optime de vânzare (spot + forward)
 Informare prețuri și negociere interactivă cu potențialii clienți
a. Piață export
b. Piață internă
2. TRADE MĂRFURI
 Asistență și suport în compunerea prețului
a. Livrare la termen
b. Calcul logistic
c. Termen de plată
d. Facilități de plată
e. Monedă / fixare curs
 Negociere preț
 Negociere condiții de calitate
 Negociere paritate și condiții de livrare
 Negociere parametri contractuali
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3. ASIGURARE TRADE
 Estimare și informare asupra riscului tranzacției
 Verificare contractuală finală
 Garanții contractuale / asistență semnare contract

4. OPȚIUNI ȘI MITIGARE
 Verificare calculații emise de Cumpărător
 Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 Reprezentare în dispute contractuale
 Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

II. VÂNZARE SERVICII SILOZ/TRADE
1. EVALUARE
 Capacitate și factori de stocare
 Potențial de rulaj segregat pe mărfuri
a. Nivel recepție / zi / produse
b. Nivel livrare / zi / produse
c. Capacitate condiționare
d. Capacitate uscare
e. Capacitate fumigare
f. Asigurare locație
 Estimare și proiecție venituri pe termen scurt-mediu-lung
2. FORME DE BUSINESS
 Servicii marfă proprie
 Servicii marfă client
 Servicii marfă originată
 Formare preț servicii
 Metode de calcul al recepției
 Metode de calcul al depozitării
 Metode de calcul al livrării
 Metode calcul scăzăminte și perisabilități
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3. TRADE
 Marfă proprie
 Marfă originată
 Opțiune formare preț
 Costuri finanțare și reversarea lor
4. ASIGURARE TRADE / SERVICII SILOZ
 Elaborare formă contractuală
 Reprezentare în relația cu partenerul de business
 Verificare calculații trade și servicii de siloz
 Monitorizare contracte servicii de siloz
 Garanții și instrumente de garantare
5. MITIGARE / OPȚIONAL
 Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 Reprezentare în dispute contractuale
 Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

TARIFE SERVICII
1. Tariful pentru serviciul COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE de la punctele 1, 2 și 3
este de 2 RON/tonă (doi ron/tonă).
2. Tarifele pentru serviciul de VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE se vor discuta și agrea în
funcție de activele fixe ale companiei (silozuri/baze orizontale), precum și în funcție de
obiectivele companiei legate de formele de business și forma de trading.
3. Punctul 4 de la COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE, precum și punctul 5 de la
VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE sunt opțiuni pe care le puteți activa în momentele în
care sunt necesare.

CONTACT
Pentru informații suplimentare, vă invităm să intrați în legătură cu consultantul Clubului, dl.
Cezar Gheorghe, la telefon 0749.777.711 sau pe e-mail la adresele cereale@cfro.ro sau
cezar.gheorghe@cfro.ro.
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