


Konsorcjum Turystyka Wiejska

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.

Zadania:

• 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

Rok powstania: 2015



Członkowie, partnerzy…w Konsorcjum

• Polska Federacja Turystyki Wiejskiej,

• Stowarzyszenia związane z agroturystyką, i turystyką wiejską, 
LGD, 

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

• Ministerstwo Sportu i Turystyki,

• Polska Organizacja Turystyczna,

• Instytuty badawcze, uczelnie wyższe,

• ………………………
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Projekty Polskiej Organizacji Turystycznej: 





Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na
obszarach wiejskich

• Wsparcie na to działanie POT pozyskał w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• Konkurs „Na wsi najlepiej” był elementem szerszej akcji, polegającej na identyfikacji,
upowszechnianiu i promowaniu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.



O akcji słów kilka…

Konkurs obejmował 4 kategorie:

❖ Wypoczynek u rolnika,  

❖ Wypoczynek na wsi, 

❖ Kompleksowa oferta zwiększająca 

atrakcyjność pobytu  na obszarach wiejskich, 

❖ Szlaki kulinarne



Harmonogram

17 VII 
początek 
konkursu

10 VII
start akcji, 

przygotowania 
do konkursu

21 VII
pierwsze 

zgłoszenie!

14 VIII 
konferencja 

finałowa

14 września 
koniec kampanii

promocyjnej 
i całej akcji

3 VIII 
zakończenie

naboru
zgłoszeń

wizyty 
blogerów

i fotografów

akcja promocyjna,
druk i dystrybucja 

publikacji



Przebieg Konkursu

Termin przyjmowania zgłoszeń ustalono na 3 sierpnia 2018 r. 

Do godz. 23:59 napłynęło 115 zgłoszeń. Następnie sprawdzano 
poprawność formularza i załączonych zdjęć, linków. 

W rezultacie do oceny merytorycznej w Konkursie 
zakwalifikowanych zostało 112 projektów. 



Kanały dotarcia

Jak się dowiedziałeś o konkursie? Liczba odpowiedzi

zadzwonił konsultant z biura konkursu 33

z ogłoszenia w internecie 16

z informacji otrzymanej w mailu 52

dowiedziałem się w inny sposób 10



Ocena zgłoszeń

Kapituła Konkursu, w skład której weszli zewnętrzni 
eksperci oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz regionalnych organizacji turystycznych, w swoich 
ocenach brała pod uwagę jakość oferty turystycznej, jej 
innowacyjność, dostępność oraz powiązanie z 
kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi. 



Wyniki



Wyniki



Wyniki 

Kategoria – Wypoczynek u rolnika:

1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Dzbanek”

2. Gospodarstwo Agroturystyczna Ola 

3. Pod Srebrną Górą

Kategoria – Wypoczynek na wsi:

1. Agroturystyka Malowane 

2. Agroturystyka Polesie 

3. Villa Greta  



Wyniki 

Kategoria – Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej:

1. Lawendowa Osada 

2. Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich, Osada 
Średniowieczna 

3. Zagroda Młynarska w 

Kategoria – Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich:

1. Szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” 

2. Szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” 

3. Szlak kulinarny „Kaliskie Smaki” 



Konferencja finałowa
14 sierpnia 2018 r. (godz. 11.00), konferencja prasowa w 
Renaissance Warsaw Airport Hotel w Warszawie. 



Nagrody



Promocja

• Publikacja 

• Działania w internecie i innych mediach 

• Sesje zdjęciowe

• Wizyty studyjne blogerów i promocja na 
blogach i w mediach społecznościowych



Zbieranie informacji







Blogerzy

Facebook

• Zasięg: 
177 119

• 27 wpisów

Instagram

• Zasięg: 
71 939

• 23 wpisy

Wpisy

• Odsłony: 
5 736 

• 12 wpisów

Łączny zasięg:  254 794





Przykład reklamy natywnej



Oglądalność stron

Strona Liczba UU Liczba odsłon

nawsinajlepiej.polska.travel 167 627 337 828 

pot.gov.pl 8 429 32 637

polska.travel 37 773 63 143

aktualnosci-turystyczne.pl 2678 4 200

zarabiajnaturystyce.pl 292 1 890

SUMA 216 799 439 698

http://nawsinajlepiej.polska.travel/
http://pot.gov.pl/
http://polska.travel/
http://aktualnosci-turystyczne.pl/
http://zarabiajnaturystyce.pl/


Publikacje



Podsumowanie konkursu - film



Wnioski

• Podczas I edycji udało się zbudować markę prestiżowego konkursu skierowanego 
do atrakcji turystycznych na obszarach wiejskich. Warto tę markę umacniać 
poprzez organizację kolejnych edycji;

• Promocja wyników konkursu mogłaby zostać rozszerzona o rynki zagraniczne, gdyż 
jakość oferty polskich podmiotów działających na wsi nie odbiega od standardów 
europejskich;

• Konkurs „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” oddziałuje na 
wiele sfer. Nie tylko sprzyja podnoszeniu standardów w turystyce wiejskiej, ale 
także znacząco zwiększa popularność spędzania czasu na wsi;

• Konkurs ma pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich.



Więcej o naszych projektach:

polskazobaczwiecej.pl

www.polska.travel/pl mistrzostwablogerow.polska.travel

nawsinajlepiej.polska.travel


