
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie

BEZPŁATNA INTERNETOWA 
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA

Kontakt z administratorem pon.-piątek: 7.30-15.30
tel. 86 275 89 38; 502 477 964; 506 662 611

e-bazarek@odr-szepietowo.pl
lub

skontaktuj się doradcą z najbliższego 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w:

Augustowie                     ul. Obrońców Westerplatte 8 
tel. 87 643 38 60

Białymstoku                                  ul. Kombatantów 4
tel. 85 740 20 54

Bielsku Podlaskim                       ul.Studziwodzka 37
tel. 85 730 28 91

Grajewie                                           ul. Elewatorska 10
tel. 86 272 39 61

Hajnówce                                         ul. Piłsudskiego 12
tel. 85 682 20 10

Kolnie                                                   ul. Senatorska 22
tel. 86 278 27 78

Łomży                                                               ul. Nowa 2
tel. 86 218 37 22

Mońkach                                          ul. Tysiąclecia 23/B
tel. 85 716 23 01

Sejnach                                                 ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 516 22 09

S iemiatyczach                                      ul. Pałacowa 12
tel. 85 655 64 54

Sokółce                           ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 85 711 21 96 

Suwałkach                                           ul. Sportowa 20
tel. 87 566 47 45

Wysokiem Mazowieckiem           ul. Białostocka 4
tel. 86 275 20 70

Zambrowie                                           ul. Legionowa 9
tel.86 271 24 35
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Adres:
podlaskiebazarek.pl lub polskiebazarek.pl

ZAREJEStRUJ Się, 
ZAmiESZCZAJ 
OgłOSZENiA

O c z e k u j e s z  p o m o c y ?



 Podlaski e-bazarek to platforma internetowa, 
wspierająca handel produktami i usługami powsta-
jącymi na obszarach wiejskich. Główną ideą tej ini-
cjatywy jest stworzenie odpowiednich warunków do 
kontaktu pomiędzy oferującymi produkty i usługi 
a konsumentami. Dzięki temu producenci i usługo-
dawcy mają możliwość zbytu wytworzonych przez 
siebie wyrobów i usług, a konsumenci bezpośrednie-
go nabycia ich, bez udziału pośredników, hurtowni, 
sklepów i marż.
 Sprzedający mogą oferować swoje wyroby oraz 
usługi w różnych kategoriach:
• agroturystyka, turystyka wiejska
• warzywa, owoce, zioła
• przetwory owocowo-warzywne
• nabiał
• zwierzęta hodowlane
• miód i produkty pszczele
• pieczywo, wyroby cukiernicze
• usługi, warsztaty rękodzielnicze,   
 warsztaty kulinarne
• mięso, wędliny i ryby
• zboża i pasze
• maszyny i urządzenia
• potrawy regionalne i wiele innych

Co najważniejsze!
Korzystanie z Podlaskiego e-bazarku jest zupełnie 
bezpłatne zarówno dla wystawiających i sprzeda-
jących swoje wyroby, jak i dla przeglądających 
czy kupujących.

Założenie profilu producenta – rejestracja

Na stronie głównej www.podlaskiebazarek.pl kli-
kamy w okienko „zarejestruj się”. Wystawca musi 
podać login i hasło, a następnie dokładnie wypełnić 
wszystkie pola. Login to nazwa, jaką rejestrujący 
sobie ustali. Hasło musi składać się z co najmniej 
8 znaków, w tym minimum jedna litera duża, jed-
na litera mała, jedna cyfra i jeden znak specjalny  
(np. ! @ # ^ * &). Login i hasło należy zapamiętać, 
ponieważ będą potrzebne przy kolejnych wejściach 
na profil, np. w celu dodania nowych produktów, na-
niesienia zmian itp.

Zamieszczanie ofert*

Na stronie głównej www.podlaskiebazarek.pl kli-
kamy w okienko „dodaj ogłoszenie”. Wypełniamy 
wszystkie pola, które dotyczą zgłaszanej oferty. Nie 
możemy zapomnieć o zaznaczeniu kwadracika „pu-
blikuj produkt”. Pola, które nie dotyczą, zostawiamy 
puste. Zamieszczamy zdjęcie produktu lub zazna-
czamy kwadracik o pozwoleniu na umieszczenie 
zdjęcia poglądowego. Gdy chcemy dodać kolejną 
ofertę klikamy na „powrót” i „dodaj kolejną ofertę”. 
Po wpisaniu wszystkich ofert klikamy na „zakończ 
dodawanie ofert”. 
Zapisy możemy sprawdzić wchodząc ponownie na 
stronę e-bazarku „panel sprzedawcy”. 
Oferta będzie dostępna publicznie dla użytkowników 
po zaakceptowaniu przez administratora (w następ-
nym dniu roboczym).
*szczegółowe informacje kto i jakie oferty może zamieszczać za-
wiera regulamin opublikowany na stronie podlaskiego e-bazarku

ZAREJEStRUJ Się, 
ZAmiESZCZAJ 
OgłOSZENiA


