
Portal www.odpoczywajnawsi.pl 

jako narzędzie promocji 

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej oraz 

Kampanii „Odpoczywaj na wsi”  

http://www.odpoczywajnawsi.pl/




Czynniki decydujące o potrzebie 

budowania portalu 

  

  Zapotrzebowania turysty na kompleksową ofertę turystyki 

wiejskiej, 

 Promocja idei konsorcjum turystyki wiejskiej, 

 Gwarancja jakości prezentowanej oferty, 

 Konieczność promocji efektów Kampanii „Odpoczywaj na 

wsi” 

 

 



Konsorcjum turystyki wiejskiej jako odpowiedź na 

potrzeby współczesnego turysty:  

 

Konsorcjum „Turystyki wiejskiej” jest dobrowolnym i 

nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym 

samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji 

Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i 

wdrożenie strategii działań, których celem jest 

zwiększenie zainteresowania produktami polskiej 

turystyki wiejskiej. 

 



Cele konsorcjum   

 konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży, 

 działanie na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału 
obszaru produktowego w regionie; 

 tworzenie markowych produktów turystyki wiejskiej i ich 
komercjalizacja; 

 upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości 
świadczonych usług; 

 promocja wypoczynku na wsi; 

 wymiana wiedzy i dobrych praktyk; 

 wsparcie inwestycji poszerzających rozbudowę (tworzenie, 
zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych 
terenów wiejskich. 

 









Targi w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi” 

 Targi Regionów i Produktów Turystycznych  TOUR SALON - Poznań 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 

 Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR – Łódź 

 Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME – Gdańsk 

 Targi Turystyki i Wypoczynku LATO – Warszawa 

 Piknik nad Odrą. Targi Turystyczne Market Tour – Szczecin 

 Międzynarodowe Targi Turystyki  W Stronę Słońca – Opole 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne -  TT WARSAW 

 

 





Seminaria organizowane w ramach Kampanii 

„Odpoczywaj na wsi” 

 Budowa i promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o 
potencjał regionu 

 Specjalizacja oferty turystyki wiejskiej 

 Dziedzictwo kulturowe jako ważny element produktu turystyki wiejskiej 

 Aktywność liderów wiejskich jako ważny czynnik rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich  

 Dziedzictwo polskiej wsi jako główny potencjał budowania oferty turystyki 
wiejskiej 

 Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej 

 Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej 

 Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej 

 

 









Podsumowanie  

 Serwis www.odpoczywajnawsi.pl może stać się ważnym  

portalem poświęconym turystyce wiejskiej w Polsce, 

 Skierowany jest zarówno do turysty szukającego kompleksowej 

oferty jak również do kadry doradczej oraz kwaterodawców, 

 Planowane kierunki rozwoju portalu: 

 Oferta pakietowa, 

 Wirtualne targi turystyki wiejskiej, 

 Oferta „eksportowa” 

 Promocja dobrych praktyk turystyki wiejskiej 

 

 

http://www.odpoczywajnawsi.pl/


Dziękuję za uwagę…. 

Wiesław Czerniec 

czerniec@agroturystyka.pl  

mailto:czerniec@agroturystyka.pl

