


Kraj je nová značka slovenského potravinového reťazca pre všetkých. 
Pre každodenných zákazníkov z okolia, aj pre tých náročnejších. 

U nás vždy nájdu to, čo potrebujú.

Predajne Kraj ponúkajú bežné potraviny v spojení s najširším výberom zdravého sortimentu a dobrôt
od regionálnych dodávateľov, potraviny s jasným pôvodom, zložením a zaujímavým príbehom.

To všetko pohodlne pod jednou strechou, za primerané ceny a s kvalitnou zákazníckou starostlivosťou.

Kraj je inšpiratívny, s moderným a hravým dizajnom. 
Nákupom v našom Kraji spríjemníme zákazníkom cestu k zdravému životnému štýlu 

a súčasne ponúkame to dobré a poctivé z našich regiónov.



My sme nezabudli. Sú to spomienky, ktoré v nás žijú.
Sme Kraj - sieť domácich potravín, ktoré tu majú svoje korene.

Vieme, aká dôležitá je možnosť výberu, aké dôležité je nájsť potraviny na každý deň
a prekvapiť výberom toho najlepšieho, čo náš kraj ponúka. 

Poctivosť sa totiž pozná. 
Či ide o farmára, ktorý sa celý život stará o svoje pole, alebo pekára, ktorý sa roky s láskou venuje svojej práci.

Spája nás láska k remeslu a tradíciám. A tú nájdete nielen u nás, ale v každom Kraji. 
V Kraji, kde platí úcta ku každému, kto prechádza dverami našich predajní.

V Kraji, ktorý otvárame blízko vašich domovov.



Unikátny dizajn s výnimočnými ilustráciami
mladého talentovaného výtvarníka podtrhujú
lokálny a tradičný charakter našich predajní.

Keď hovoríme o lokálnosti, myslíme to vážne a doslova v každom detaile. 
Odzrkadľuje sa to už v samotnom logu, v ktorom spájame krásu a symbol slovenského kraja 

s čerstvým vajíčkom ako tradičným domácim produktom.

VIZUALITA

POLIA

TATRY

VAJÍČKO



Náš Kraj nemá len dodávateľov, ale partnerov.

Vyberáme si ich starostlivo, vážime si ich poctivé remeslo, 
veríme ich chutným výrobkom a spolu rastieme.

Môžeme sa hrdo pochváliť napríklad takýmito vychýrenými partnermi:

BOGNÁR    FERTUCHA    RADOŠINA    GAŠPARÍK
POWERLOGY    NAVIA    SIGNATURA    PARADAJKOVO
CHOCOMAZE    HURKA    KVÁSOK    VOTABO    KNIŽKA

KALTENECKER    SYRY ZO ZÁZRIVEJ    SALAŠ PRUŽINA...

REGIONÁLNY

My v Kraji chceme, aby si u nás vybral skutočne každý.

Či už je to milovník tradičných domácich potravín,
alebo zvedavý gurmán, ktorý chce neustále objavovať 

dosiaľ nepoznané chute a vône. 
Našou filozofiou je prinášať skutočnú kvalitu 

a robiť ju dostupnou pre všetkých.

Ak sa chcete stať naším dodávateľom, navštívte našu stránku:
www.krajpotravin.sk/partneri



Ponuka v našom Kraji sa môže kraj od kraja líšiť.

Pri výbere dodávateľov totiž zohľadňujeme nielen ich kvalitu,ale aj lokálnosť. 
Potraviny od miestnych farmárov a výrobcovnemusia precestovať stovky kilometrov 

a dostanú sa takna váš stôl také, ako ich milujete – čerstvé a voňavé.



To je náš Kraj – potraviny, v ktorých sa cítite ako doma.

Každý z nás miluje pocit, keď zacíti vôňu či chuť,ktorá mu pripomenie tie najkrajšie okamihy.
Babičkin chlebík v ošatke, čerstvo vyúdená domáca slaninka 

či svieže jabĺčko práve odtrhnutého zo stromu...



Vieme, že stále viac našich zákazníkov dbá na zdravý životný štýl. 
Preto v našom Kraji prinášame celý rad výrobkov pre všetkých, ktorí si z rôznych dôvodov vyberajú 

bio, eko, bezlepkové, bezlaktózové alebo inak špeciálne potraviny.







TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3

851 02 Bratislava

+421 2 59 307 310
expanzia@terno.sk

Máte pre nás návrh? 
Hľadáme:

•     Lokality na území SR s počtom obyvateľov 5000 a viac (v spádovej oblasti)

•     Lokality pri frekventovaných ťahoch ideálne na výstavbu samostatne stojacej budovy 

s vlastným parkoviskom s počtom minimálne 40 parkovacích miest

•     Jestvujúce voľné priestory vhodné na predaj potravín s minimálnou výmerou 300m2 predajnej plochy

•     Preferovaná výmera od 450 m2 do maximálne 1000 m2 v závislosti od spádovej oblasti 


