
Wykorzystanie wybranych mediów 
społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej 

 
dobre przykłady z Mazowsza 

– Wielki Gościniec Litewski 
– Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka 



Facebook prawdę ci powie… 

•  Kim są Twoi odbiorcy ? 

•  Jakie media społecznościowe wykorzystujesz ? 

•  Jak często publikujesz treści ? 

•  Czy i jak szybko odpowiadasz na komentarze ? 

•  Dobre praktyki 

•  Najlepsze posty 

 
Wzoruj się  na najlepszych, wyróżnij się lub zgiń ! 

 



Angażuj zmysły !  

Kim Garst – prezentacja w czasie konferencji Social Media Success Summit 2014 



 

”Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów” 

przysłowie chińskie 



Mitowska Zagroda 
www.ewaagroart.pl 

 



Mitowska Zagroda 
facebook.com/mitowskazagroda 

 



facebook.com/mitowskazagroda 



facebook.com/mitowskazagroda 



Mitowska Zagroda 

Mitowska Zagroda posiada swoją stronę od 2012 r. (www.ewaagroart.pl) oraz 
fanpage na Facebooku od 2016 r.  

Dzięki codziennym postom zwiększyła się ilość klientów o ok. 20% 

Goście z Polski : Mazowsze, Śląsk, Pomorskie i Małopolskie oraz Łódzkie 

Goście zagraniczni : USA, Czechy, Nowa Zelandia, Dania, Wenezuela, Włochy i 
Francja (posty publikowane są tylko w j.polskim). 

Największe zainteresowanie wzbudzają posty z warsztatów (posty są 
udostępniane po zdarzeniu), zdjęcia przyrody, w tym tego co znajduje się na 
terenie Zagrody, zdjęcia potraw serwowanych w gospodarstwie. 

Ważne – bliskość atrakcji turystycznych: Treblinka, El Greco w Muzeum 
Diecezjalnym w Siedlcach, Nadbużański Park Krajobrazowy, Szlak Unitów 
Sokołowskich) 

 

http://www.ewaagroart.pl/


„Nie upiększamy 
rzeczywistości.” 
 

Ewa Mitowska - artystka 
ludowa, mistrzyni sękacza, 
laureatka wielu nagród za 

nalewki oraz lokalne 
przysmaki kuchni 

mazowieckiej i podlaskiej 
wyróżnione w wielu 

konkursach kulinarnych  

(m.in. na Turnieju Smaków 
organizowanym przez Lokalna 

Organizację Turystyczną 
Wielki Gościniec Litewski)  

 



Dwór Mościbrody – obiekt turystyki wiejskiej 
Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka 

facebook.com/michaszlachecka 



Dwór Mościbrody 
http://dwor.moscibrody.pl/ 

 
 



facebook.com/ 
pg/dwor.moscibrody/vide
os/ ?ref=page_internal 
 



Dwór Mościbrody – obiekt turystyki wiejskiej 

Fanpage na FB – od grudnia 2012r. (oferta balu sylwestrowego) – poł. 
października 2015 r. sporadyczne wpisy dot. Głównie oferty – 1620 polubieo 

Obecnie stała aktywnośd (codzienne posty w j.pol. i ang.) – liczba polubieo 
(do 14.10.2018) = 5580, liczba osób, które się zameldowały w Dworze = 
5140. Liczba ocen/opinii = 208 

Największa aktywnośd: środy, piątki i poniedziałki, w godz. 7.30-9.00 oraz 
18.00-21.00 

Posty o największym zasięgu – konkurs, w którym można było wygrad paczkę 
świąteczną z produktami dworskimi (59 200) oraz posty dotyczące wydarzeo 
masowych z udziałem Gwiazd (Święto Indyka z udziałem Karola Okrasy, 
Święto Wołowiny) oraz posty dotyczące oferty weselnej w stodole 



Dwór Mościbrody – obiekt turystyki wiejskiej 

Dzięki codziennej aktywności na facebooku 
pozyskano około 90 % nowych klientów 

 

Dwór Mościbrody nawiązał współpracę z blogerami, mediami (liczne 
artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej , audycje radiowe i 
telewizyjne, filmy slow road i „Moda na Mazowsze”, film POT promujący 
turystykę kulinarną po komkursie EDEN – najlepsze destynacje 
turystyczne) 

oraz w produkcjach telewizyjnych: Ojciec Mateusz, Rinke na krawędzi, 
Handlarze, a także zwiększył zainteresowanie ofertą Dworu oraz ofertą 
weselną  

 



Dwór Mościbrody – analizy (1) 



Dwór Mościbrody – goście/ fani – 
analizy (2) 



Dwór Mościbrody – analizy (3)  



Stadnina Koni Nowa Wieś Kosowska 
www.stadninamazowsze.pl 

 



facebook.com/pg/Stadnina-Koni-w-Nowej-Wsi-Kosowskiej-
494363774080078/photos/?ref=page_internal 

 



Stadnina Koni w Nowej Wsi Kosowskiej 

• Od lutego 2016 r. facebook  (strona www powstała ok. 2 lata wcześniej) 
Pierwsze posty - same zdjęciaotrzymały kilka like'ów. Obecnie stała 
aktywnośd na FB. 

• Największe zainteresowanie wzbudzają posty - zaproszenia na otwarte 
imprezy w stadnine. Otwarcie sezonu 2018 - zasięg blisko 11 tys. osób. 

• Najwięcej like'ów i komentarzy - post informujący o zajęciu 3 miejsca w 
konkursie na najlepsze gospodarstwo EKO w roku 2018.  
Goście : głównie z okolicy i z Warszawy, w okresie letnim także turyści z 
zagranicy, również spoza Europy. 
 

Dzięki aktywności na FB pozyskano ok. 75% klientów więcej  



Stadnina Koni Nowa Wieś Kosowska 
post z największym zasięgiem: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849683065214812&id=494363774080078 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849683065214812&id=494363774080078






Stadnina Koni w Nowej Wsi Kosowskiej 

W postach publikowane są: 
• Zaproszenia na wydarzenia organizowane w stadninie 
• Relacje z ww. wydarzeń 
• Zdjęcia okolicy oraz samej stadniny i mini ZOO 
• Zdjęcia jedzenia i przysmaków kuchni mazowieckiej i podlaskiej 

przygotowanych przez Gospodarzy 
• Informacje o sukcesach stadniny (nagrody, wyróżnienia) 
• Specjalne oferty (półkolonie letnie, wakacje w siodle, oferta dla 

grup szkolnych i dorosłych, imprezy integracyjne oraz imprezy 
promocyjne kultywujące dziedzictwo kulturowe i kulinarne 
Mazowsza „Otwarte Wrota”, Turniej Smaków) 
 



Gościniec Goździejewski 
facebook.com/GosciniecGozdziejewski 

 







Gościniec Goździejewski 

Pierwsze treści na facebooku – luty 2016 (dotyczyły budowy Gościoca: zdjęcia 
wnętrz, planowane imprezy, oferta) - niewielki zasięg 

Obecnie 1077 polubieo (stan na 15.11.2018) 

Największym zainteresowaniem cieszyły się: 

Imprezy związane z kultywowaniem dziedzictwa kulturowego Mazowsza – „Posiady 
mazowieckie” (42016), „Letnie muzykowanie na magicznym szlaku”, otwarcie 
sezonu połączone z nauka taoców ludowych („Taoce na Gościocu”), warsztaty 
kulinarne (cykl) – (4714), propozycje menu lunchowego oraz imprez integracyjncyh 
i rodzinnych. Imprezy współfinansowane z budżetu Gminy Dębe Wielkie, Urząd 
Marszałkowski Woj.Mazowieckiego („Magiczne zwierciadło”) oraz organizowane 
przy współpracy LOT Wielki Gościniec Litewski, GOK Dębe Wielkie, GOK Halinów 
oraz LOT Ziemi Mioskiej 

 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
www.latosowo.pl 

 
 

 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
facebook.com/latosowo 

 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
facebook.com/latosowo 
Profil na facebooku –  wcześniej niż strona www (luty 2015) 

CEL : dotarcie do zaplanowanej grupy klientów. Otwarcie działalności 
agroturystycznej – sierpień 2016. 

Klienci Latosowa   - osoby z wyższym wykształceniem, o zacięciu 
artystycznym, którym bliska jest ekologia i zdrowy styl życia, a także osoby 
ciekawe eksperymentów kulinarnych, ceniące wypoczynek na wsi na łonie 
natury, często rodziny z dziećmi w różnym wieku. 

Około 70-80% turystów Latosowo pozyskało poprzez facebook, polecenie  
znajomych (w tym goście zagraniczni).  

Obecnośd w mediach ogólnopolskich oraz produkcjach filmowych (AGROPASJA, 
Ziemniak, teledysk, filmy slow road) 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
facebook.com/latosowo 
Kategorie postów: 

Zdjęcia warzyw, chwastów jadalnych (specjalność gospodarstwa), kwiatów, 
zwierząt  zamieszkujących gospodarstwo,  

Zdjęcia posiłków, zabaw dzieci, warsztatów, a także zdjęcia z  pobytu gości  

Zdjęcia wnętrza domu, pokoi, sali kominkowej, kuchni, tarasu, ogniska 

Zdjęcia konkretnych potraw, przetworów najczęściej z przepisami oraz 
ciekawostek kulinarnych 

Zdjęcia z mediów, w których ukazały się relacje, wywiady, informacja o 
gospodarstwie. 

Relacje z wydarzeń takich jak festiwale kulinarne, prezentacje 

 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
facebook.com/latosowo 

 

Konto na instagramie zintegrowane z kontem na facebooku 

 

Charakter międzynarodowy (wpisy w j. francuskim, angielskim, 
rosyjskim) 

Zasięg międzynarodowy  

Hasztagi (#) w j.angielskim 



Latosowo – Zagroda Edukacyjna 
instagram.com/latosowo 

 



 



 



 



 
 
Klient kupuje wyobrażenie o swoim urlopie 
 
 
 
Liczy się pierwsze wrażenie (zdjęcie, film, grafika, ruchoma 
kreacja…) 
Dostosuj propozycje do potrzeb klienta jakiego oczekujesz 

Stawiaj na autentyczność i jakość 

Wywołaj pozytywne emocje 

Angażuj wszystkie zmysły  

Buduj narrację poprzez obrazy 

Wykorzystaj „żywe” zdjęcia ze swojej bazy zdjęć  

Pokaż w jaki sposób spełnisz oczekiwania klienta 

Bądź kreatywny i szczery w przekazie 

Call to action ; promocja via story telling 

 



Dziękuję za uwagę 
 

Barbara Tekieli 

Lokalna Organizacja Turystyczna 

Wielki Gościniec Litewski 

 

barbtekieli@gmail.com 

Tel. 603-606-872 

mailto:barbtekieli@gmail.com

