TISKOVÁ ZPRÁVA
Nový provozovatel farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad
chce nabídnout nové služby i bonusy pro občany Prahy 3
Praha, 15. prosince 2016 - Nabídnout návštěvníkům farmatrhů více workshopů a doprovodných
programů, ale také zavést specializované služby pro zákazníky, včetně bonusů pro občany Prahy 3
chce nový provozovatel farmářského tržiště městské části Praha 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad,
firma World Production s.r.o. „Jsme rádi, že jsme uspěli ve výběrovém řízení. Na farmářském tržišti
Prahy 3 nechystáme žádnou zásadní revoluci v sortimentu nabízeného zboží, věříme však, že se nám
podaří z trhů na Jiřáku udělat místo, kam budou lidé chodit trávit více volného času, pro který my
zajistíme kvalitní náplň,“ říká jednatel společnosti Radek Franc.
Nový provozovatel se v projektu, se kterým zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném žižkovskou radnicí, zavázal
zajistit provoz 4 dny v týdnu. „V tomto ohledu by zákazníci neměli pocítit rozdíl, naopak chceme rozvíjet doplňkové
služby, které by měly nabídku rozšiřovat bez dalšího přetěžování frekventovaného trhu,“ dodává Radek Franc.
Jednou z plánovaných inovací je myšlenka smíšeného stánku, který by nabízel produkty několika drobných
farmářů, kteří nemají podmínky pro vlastní účast na farmatrzích. Bude se jednat prezentaci lokálních produktů,
které by jejich výrobci neměli vlastními silami možnost na farmářských trzích prezentovat.
Vedle toho nový provozovatel počítá se startem roznáškové služby, která by v první fázi byla určena pro okolní
restaurace a následně případně i pro domácnosti. V plánu je také nabídka zdravých snídaní pro zaměstnance
okolních firem, nebo asistenční služby pro handicapované zákazníky trhů.
„Většinu těchto služeb a produktů bychom rádi zavedli v průběhu druhého roku provozu. V první fázi se chceme
zaměřit na projekty pro specifické skupiny občanů Prahy 3 a pro příspěvkové organizace městské části,“ vysvětlil
Radek Franc.
Ve vítězném se totiž nový provozovatel zavázal dodat zdarma do škol zřizovaných MČ Praha 3 během každého
školního roku zeleninu v hodnotě 20 tisíc korun. Během farmářské sezóny se World Production také zavázal dodat
bezplatně ovoce a zeleninu od lokálních producentů v ceně 15 tisíc korun Pečovatelské službě Prahy 3, která
spravuje domovy pro seniory, a Integračnímu centrum Zahrada, jež pečuje o postižené děti.
„Farmatrhy na Jiřáku, které provozuje městská část, dnes slouží širokému spektru zákazníků z celé metropole a
jsou popravdě komerčním tržištěm. Proto jsme se v naší koncepci zaměřili na to, aby jejich provoz produkoval
nějakou přidanou hodnotu pro občany Prahy 3 vedle nájmu. Vedle dodávek zdravých potravin pro příspěvkové
organizace Prahy 3 tak připravujeme slevové programy pro seniory, kteří v městské části bydlí. Počítáme se
zavedením programu 10tiprocentní slevy pro občany nad 65 let věku,“ řekl Radek Franc.
Vybavení farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad včetně prodejních stánků je v majetku třetí městské
části, která také zajišťuje investice do této infrastruktury. Nový provozovatel se v této souvislosti zavázal hradit
nezbytné opravy stánků do ceny 5.000,- korun měsíčně z vlastních zdrojů.
World Production s.r.o. je společnost, která účelově vznikla k provozování farmářských trhů. Jejím strategickým
partnerem pro provozování farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad je CH Caterting s.r.o, dlouholetý
pořadatel eventů, společenských akcí a gastronomických událostí. Dlouhodobým cílem World Production s.r.o.
je organizace trhů také na jiných místech v Praze a v dalších městech, ale i další akvizice v oblasti maloobchodního
prodeje regionálních produktů.

