
АДРЕС/ДЪРЖАВА

Via Emilia Ovest 101, 41123 Modena - ИТАЛИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА

ФОРМА

Земеделски кооператив. 

Кооператив от втора степен, членове на 
кооператива са земеделски производители 
и други кооперации.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

www.cortedaibo.it

КОНТАКТИ

Тел.: +39051 832583

cortedaibo@libero.it 

ВИДЕО, PPT, ДРУГИ 
ИНТЕРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ

interactive materials to present the coop

Corte d’Aibo – Grape Harvest 2018 

https://www.youtube.com/
watch?v=Aq1s0rOxa0Q (изображения)

SOC. AGR. COOP.

LA CORTE 



ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1988

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Производството на биологични вина е основната дейност на кооператива. 
Виното се произвежда само от собственото грозде  и по най-новите 
технологии в съответствие с правилата, определени от Италианската 
асоциация за биологично земеделие. Бутилира се на място. Поради много 
благоприятното положение на преработващите мощности и лозя на 
кооператива, може и да се извършва внимателно проучване на качеството 
и типичността на вината. Продукцията е отличена с няколко национални 
и международни награди и престижни признания.
Кооперативът стопанисва къща за гости, в която предлага хотелиериски 
и ресторантьорски услуги. Ресторантът е добре известен с истинската си 
качествена храна, която се сервира със собственото вино на кооператива. 
Има и  място за частни церемонии, сватби, банкети, срещи и др.

ПРИХОДИ

За 2019: 2 милиона евро.

СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

Кооперативът има 12 членове
и стопанисва 34 ха арендована земя

ПРАВО НА ГЛАС

Един член - един глас.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Разделяне на доходите, на разходите и общия резултат между членовете.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание, Управителен съвет, Председател

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
кой, колко и други, различни от Общото събрание 

Периодични срещи със секторните мениджъри.
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ПРИНЦИН 1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

La Corte е малкък кооператив и позволява на членовете си да имат 
лични взаимоотношения и ежедневни контакти помежду си като 
това представлява добавена стойност в работата на всеки един от 
тях.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооперативът предоставя на своите членове обучителни дейности 
по устойчивост и биодинамично земеделие.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ 

През 2015 г. la Corte участва в създаването на мрежа от местни 
предприятия (Vivivalsamoggia), насочена към увеличаване на 
добавената стойност на произвежданите продукти.
Освен това кооператива предложи своята подкрепа  на други местни 
организации да стартират своя дейност.

ПРИНЦИП  7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

От основаването си кооператива е силно ангажиран с екологично 
устойчив подход в дейността на своите членове. Тя използва 
биологични земеделски практики и от 7 години работи с 
биодинамично земеделие. La Corte инвестира във възобновяема 
енергия и екологично устойчиви технологии, за да предложи 
естествени продукти и услуги на своите клиенти в здравословна и 
приятна среда.
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