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Абонирайте се за информационния бюлетин на Sorghum-ID
Бъдещето залага на соргото, а Sorghum ID – междупрофесионалната европейска организация
по въпросите на соргото залага на информираността, за да Ви запознае с новостите.
Създадена преди няколко месеца с подкрепата на Европейската комисия,
комуникационният ѝ план за действие преминава на друго ниво със създаването на
двумесечен информационен бюлетин.
„За да се подпомогне развитието на соргото в Европа е необходимо да се изтъкват
предимствата му, тъй като са или слабо познати, или напълно непознати както от
производителите, така и от преработвателите. Първият етап от проекта ни се състоя в
създаване на информационния сайт www.sorghum-id.com“, припомня Люк Еспри, делегат на
Sorghum ID. Достъпен на 8 езика (френски, английски, испански, италиански, български,
румънски, руски и украински), на този сайт можете да намерите цялата полезна информация за
културата. Тя е представена с педагогически подход, аргументирано и е допълнена с много
богата библиотека с документи. Информацията редовно се обновява и съдържанието се
обогатява.
С информационния бюлетин, които се издава също на 8 езика, на всеки два месеца Sorghum ID
ще се обръща към всички действащи лица от сферата на соргото. Винаги ще има теми на първа
страница: видеоклипове със свидетелства, сезонни технически съвети, пазари, новини,
техническа информация и дори кулинарни рецепти на основата на сорго. Редовно ще бъдат
предлагани анкети на читателите, за да могат да изразяват очакванията и оценките си на
поучената информация. Първият бюлетин ще бъде изпратен на 28 февруари с тираж от повече
от 1000 екземпляра. За да получавате информационния бюлетин, можете да се абонирате на
сайта www.sorghum-id.com в рубриката „За контакт“.
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