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25% Europejczyków odpoczywa na wsi. 

15% wszystkich form wypoczynku w UE stanowią wczasy 
na wsi. 

Dania – 35%, Niemcy – 36%. 

Francja, Portugalia, Wielka Brytania– 29%. 

Hiszpania, Irlandia – 25%, Luksemburg – 19%. 

Włochy – 11%,  Grecja – 8%. 

Polska - (CBOS – 30% polaków preferuje wyjazdy na wieś). 

 

TURSTYKA WIEJSKA - EUROPA 



TURYSTYKA WIEJSKA  POLSKA 

Obszary wiejskie w Polsce to 93% pow. kraju, zamieszkałe 
przez 14 mln ludzi. 

Pracujący w rolnictwie to 15% ogółu zatrudnionych. 

 

Według GUS (31 grudzień 2015) jest 7.726 gospodarstw 
agroturystycznych wpisanych do rejestrów gminnych  - 
dysponują one 78.808 , miejsc zlokalizowane w 1.370 
gminach (tj.55%) najwięcej w Małopolsce  1.273,  
obiektów, 15.012 miejsc 

W rzeczywistości jest ich znacznie więcej  



MAŁOPOLSKA AGROTURYSTYKA  
DOBRE PRAKTYKI SIECIOWYCH PRODUKTÓW 

SPECJALISTYCZNE PRODUKTYSIECIOWE; 

 

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 

Małopolska Miodowa Kraina 

Małopolska Wies dla Dzieci 

Małopolska Wieś dla Seniorów 

Małopolska Wieś w Siodle 





Na pięknie ukształtowanych i urozmaiconych terenach Małopolski, bogatych w 
tradycje i zwyczaje, obfitujących w unikatowe zabytki i liczne osobliwości 
przyrody, znajduje się skarbnica wiedzy o rodzimych ziołach. W Małopolsce, 
gospodynie korzystają z ziół w kuchni, tworząc zdrowe i aromatyczne dzieła 
kulinarne oraz zdobią nimi domy i obejścia. Znają także barwne legendy i 
wierzenia o magicznej mocy ziół.  „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” to 
oferta 19 wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych, których 
wyróżnikiem jest prostota i autentyczność. 

Goście mogą korzystać z oferty, opartej na ziołowym dziedzictwie. Tworzą ją w 
większości gospodarstwa ekologiczne, położone w urokliwych miejscach pod 
lasem, na skraju wiosek, których gospodarze posiadają wszechstronną 
wiedzę w zakresie uprawy ziół, ich właściwości i wykorzystywania w kuchni 
regionalnej, medycynie niekonwencjonalnej, ziołolecznictwie, sporządzaniu 
syropów i nalewek, aromaterapii, suszenia, układania bukietów itp. 
Gospodarze uprawiają ogrody warzywno-ziołowe, prowadzą zdrową, 
domową i regionalną kuchnię z wykorzystaniem ziół oraz wartościowej 
żywności z własnych gospodarstw ekologicznych.  

 

 

Małopolska Wieś Pchnąca Ziołami 





To oferty 14 gospodarstw agroturystycznych, dysponujących infrastrukturą, 
umożliwiającą aktywne, urozmaicone, a  przede wszystkim bezpieczne 
spędzenie czasu dzieciom  w różnym wieku, jak również ich rodzicom. 
Gospodarze przygotowali specjalne atrakcje, umożliwiające przyjęcie 
dzieci   w każdym wieku. Każdy obiekt posiada bezpieczny ogrodzony teren z 
placem zabaw, boiskami a  część gospodarstw ma także dodatkowe atrakcje 
takie, jak park linowy czy basen, stadninę koni. Właściciele gospodarstw 
hodują zwierzęta gospodarskie i  domowe oraz prowadzą regionalną kuchnię 
z  wykorzystaniem produktów z ekologicznych upraw.  

W indywidualnych ofertach gospodarstw  wykorzystano bogaty wachlarz atrakcji 
i infrastruktury turystycznej znajdującej się w sąsiedztwie danego 
gospodarstwa.  Gospodarze przygotowali atrakcyjne oferty pobytu dla dzieci, 
podczas których poznają one tradycje i obyczaje wiejskie, , uroki wiejskich 
krajobrazów. Opiekunowie w tym czasie mogą spędzać czas aktywnie i 
beztrosko wypoczywać.  

Oferta „Małopolskiej Wsi dla Dzieci” jest skierowana dla dzieci z opiekunami, 
odpowiada potrzebom małych gości i gwarantuje im pełne bezpieczeństwo 
odpoczynku i edukacji poprzez zabawę.  

Małopolska Wieś dla Dzieci 





Małopolska Miodowa Kraina 

Małopolska Miodowa Kraina to podróż po gospodarstwach pasiecznych, w 
których można nie tylko zakupić „złoty płyn” i produkty pszczele, ale także 
odpocząć na łonie natury, skosztować miodowych smakołyków 
przyrządzanych według tradycyjnych receptur, a w niektórych z nich poznać 
tajemnice życia pszczół oraz wziąć udział w warsztatach równie kształcących, 
co smakowitych. A wszystko to w najbardziej urokliwych zakątkach 
małopolskiej wsi. 

Poznać tu można walory smakowe i zdrowotne miodu, miodowe smakołyki, 
kolekcje oraz skorzystać z oferty edukacyjnej małopolskich skansenów oraz  
uczestniczyć w  imprezach i wydarzeniach o tematyce pszczelarskiej.  

Gospodarze swoimi ofertami  zapraszają do odkrywania Małopolskiej Miodowej 
Krainy, gdzie pośród zapachów lasów i łąk, posmakować można słodyczy 
płynącej wprost z natury.  





Malopolska Wieś dla Seniorów 

Na seniorów,  czeka  15 starannie wybranych  gospodarstw na terenach 
wiejskich Małopolski. Gospodarze to ludzie otwarci, serdeczni, chętnie 
spędzający czas ze swoimi gośćmi.   

Prowadzą całodzienne wyżywienie, oparte ma  regionalnej kuchni,  
wykorzystując produkty ekologiczne i z tradycyjnych upraw. Przygotowali 
atrakcyjne oferty wypoczynku od uprawiania turystyki aktywnej, jazdę konną 
na rowerze, na nartach biegowych i zjazdowych, po spacery szlakami 
pieszymi.  Podczas pobytu można też poznać historie i tradycje regionalne, 
zwiedzić z gospodarzami okoliczne zabytki. Gospodarze zastosowali 
specjalne zniżki dla seniorów.  

Obiekty zostały staranne wyselekcjonowane i dobrane z myślą o seniorach ale 
również dla seniorów z dziećmi.  Wszystkie posiadają dogodny dojazd, 
pokoje z łazienkami, bez barier architektonicznych. 





To oferty 15 gospodarstw produktowych, oferujących zarówno pobyty 
kilkudniowe jak i spędzenie  weekendów.  Specjalizujących się w jednolitym 
określonym profilu usług z wykorzystaniem  dziedzictwa kulturowego wsi, 
lokalnych tradycji, produktów tradycyjnych. 

Właściciele gospodarstw to miłośnicy koni i przyrody, posiadający niezbędne 
uprawnienia  oraz  infrastrukturę do jazdy konnej co gwarantuje bezpieczną 
jazdę na zdrowych, zadbanych koniach. 

Do dyspozycji gości konie; huculskie, polskie, małopolskie. 

Na bazie inwentaryzacji zasobów i atrakcji terenu  oraz obiektów, przygotowano 
atrakcyjne oferty od nauki po  doskonalenie jazdy konnej, doskonalenie jazdy 
sportowej, jazdy western  na lonży, oprowadzanie, hipoterapię, po rajdy 
jedno i wielodniowe. Organizowane są również kuligi, przejazdy bryczkami, 
zawody jeździeckie. Goście mogą spróbować jazdy konnej w terenie, a ci 
którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem, mają możliwość 
nauki z instruktorem. 

Małopolska Wieś w Siodle 



1.  Analiza trendów (to klucz do sukcesu w tworzeniu niszowych 

produktów). 

Nie jest istotne co potrafimy zrobić ale co klienci chcą kupować i co będą 
kupować w przyszłości. 

 

2. Badania rynku docelowego (znajmość motywów podróżowania i 
oczekiwać). 

 

3. Okreslenie kryteriów dla gospodarstw. 

 

4. Dobór gospodarstw. 

 

5.Organizacja warsztatów szkoleniowych (wiedza i integracja). 

 

 

JAK POWSTAJE SPECJALISTYCZNY PRODUKT  



 

6. Dokonanie inwentaryzacji zasobów i atrakcji  okokicy i samych 
gospodarstw. 

 

7. Opracowanie ofert 

 

8. Opracowanie wydawnictw, logotypów, oznakowanie obiektów  

 

9. Wprowadzenie na rynek 

 

10. Stałe monitorowanie jakości świadczonych 

JAK POWSTAJE SPECJALISTYCZNY PRODUKT 



PROMOCJA PRODUKTÓW 

 120.tys. egz. katalogów ofert, 

 

 aplikacje mobilne, 

 

 filmy na żywo w gospodarstwach, 

 

 katalogi na wszystkich tragach krajowych od 2010 
roku. 



PROMOCJA – CZY ZAWSZE KOSZTUJE ??? 

 kilkadziesiąt stron www, 

 

 portale społecznościowe, 

 

 przewodnik lekarski „Farmaceutycznym szlakiem po 
Polsce”, 

 

 przewodnik belgijski – Regional Hospots Guide, 
dobre praktyki Europy, 

 

 



PROMOCJA – CZY ZAWSZE KOSZTUJE ???  

 study tour press  (25 wizyt – ponad 200 artykułów 
prasowych), 

 realizacja filmów dla  telewizji;  (TVP I, Telexpress, 
TVP Kraków , TVP Polonia „Skarby Nieodkryte”, TVP 
I  „Nie ma jak Polska” , „Wielki test o gotowaniu”, TVP 
Japonii, Discavery, 



PROMOCJA – CZY ZAWSZE KOSZTUJE ??? 

  

 prezentacje podczas 22 konferencji (6 zagranicznych 
(kongres w Grenobl) wraz z publikacjami, 

 8 wizyt LGD z Polski, 9 stowarzyszeń agro. z Europy, 

 14 audycji radiowych w tym 1 całodzienna na żywo 
w gospodarstwach, 

 art. w biuletynach  KSOW  

 



EFEKTY 

Zwiększenie sprzedaży (30-70%). 

 

Ciagła ewaluacja ofert. 

 

Wykorzystanie środków UE na modernizacje 
infrastruktury, podnoszenie standardów obiektów. 

 

Współpraca pomiedzy gospodarstwami, wiele 
wspólnych inicjatyw; organizacja festynów, 
przegladów rękodzieła i kuchni regionalnych, 
rajdów konnych, wydanie ksiązki „Skarby 
Beskidzkiej Ziemi” itp 



CERTYFIKATY, NAGRODY 

 3 Certyfikaty  POT – Najlepszy produkt turystyczny w 
2010, 2011, 2013. 

 

 Hity turystyki wiejskiej MRiRW. 

 

 Leauraci  Plebisytów Wielkie Odkrywanie Małopolski  
2010,  2011, 2013, 2014, 2015 . 

 

 Złoty medal Tour Salon 2010 – (za produkt) 2010. 



 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY, NAGRODY 

Główna nagroda za najlepszy produkt turystyczny – 
targi na Styku Kultur w Łodszi; 2010,2012 

 

Wyróżnienie na MTT Agrotravel w Kielcach – kwiecień 
2010. 

 

Laureaci konkursów na najlepszy produkt turystyczny 
w Małopolsce  2010,2012,2014,2015. 

 



Główna nagroda za najlepszy pro 

 

I miejsce za najlepszy produkt sieciowy- nagroda 
Ministra Rolnictwa – MTTWiA Agrotravel – Kielce – 
2012, 2014,2015. 

 

d 

 

ukt turystyczny  Targi Na Styku Kultur w Łodzi; 2010, 
2012, 

Wyróżnienie na MTT Agrotravel w Kielcach – kwiecień 

 

 

 

Nagrody; ODYS,  „Róża Regionów”. 

I  wiele wiele innych....... 

CERYFIKATY, NAGRODY 

Nagrody i  wyróżnienia podczas MTT LATO w 
Warszawie -  2011, 2013,2015 





O JAKOŚCI 

Dbałość o jakość to system oparty na rozpoznawaniu i 
spełnianiu oczekiwań gości. 

 

Efektywna jakość to nie tylko sprostanie wymaganiom 
gości ale na ich przekraczaniu. 

 

JAKOŚĆ USŁUG   JEST NAJWAŻNIEJSZA! 

 

KLUCZEM DO SUKCESU SĄ ZADOWOLENI GOŚCIE. 
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Dziękuję za uwagę 
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