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Tytuł prezentacji

Kraina Rumianku
czyli

dobre praktyki zarządzania marką

w turystyce wiejskiej
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Rok 2001

Miejsce - wieś Hołowno,gmina Podedwórze

(1800 mieszkańców) - Polesie Lubelskie

Gabriela i Janusz Bilkiewiczowie powołują do życia  

Stowarzyszenie na rzecz Aktywiazcji Mieszkańców Polesia 

Lubelskiego.

Cele stowarzyszenia

● Aktywizacja społeczności lokalnej

● Ochrona dziedzictwa kulturowego

● Działalność edukacyjna i szkoleniowa
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To się nie uda.
Tu nie ma nic ciekawego.
Tutaj nikt nie przyjedzie
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,,... i tak jest mało  lepszych chwil

nudno i krzywo,

chyba, że tam gdzie świeci szyld wódka 

I piwo...”

K.I. Gałczyńki
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Wieś Hołowno - widok budynków i posesji 

przekazanych  stowarzyszeniu przez  JST w 

Podedwórzu
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,,... a u nas deską zabity świat
głuchy i niemy,
to nic, za rok, za parę lat
odbijemy...”
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Rok 2004 – produkt

Edukacja regionalna dzieci i młodzieży

Nasze pierwsze działania marketingowe

Marketing to wiedza i sposób myślenia; 

najogólniej mówiąc istotą marketingu jest 

zysk oraz przekonanie innych o użyteczności 

społecznej prowadzonej działalności.
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□3 – dniowe warsztaty regionalne dla nauczycieli 

realizowane w OER w Hołownie we współpracy z ODN w 

Białej Podlaskiej; wzięło w nich udział 60 nauczycieli

□Powstaje nasz pierwszy folder informacyjny i logo 

stowarzyszenia

□We współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej szkolimy 

instruktorów – animatorów i opracowujemy konspekty 

trzech warsztatów etnograficznych:

➢od ziarna do chleba

➢soroczka, czyli od włókna do tkaniny

➢cegielniany plac zabaw, czyli od gliny do cegły
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Rok 2008

Wioski tematyczne na Polesiu 
Lubelskim

Grant realizowany w ramach programu IW EQUAL –

powstaje nasz drugi produkt – wiejskie SPA w Krainie 

Rumianku

Zaczynany myśleć o tworzeniu marki - bowiem marketing to 

zaledwie promocja i dystrybucja produktów i usług, natomiast 

marka to zbiór korzyści i skojarzeń emocjonalnych.

To zbiór wyobrażeń i nadziei, marzeń i oczekiwań każedgo kto 

wchodzi w kontakt z produktem
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Wiejskie SPA – masaż i sauna
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Olejki rumiankowe
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Dlaczego Kraina Rumianku?

Teren Doliny Zielawy, na którym znajduje się gmina 

Podedwórze, to najwiekszy obszar uprawy rumianku nie  

tylko w Polsce, ale i w Europie. W latach 80-tych ubiegłego 

wieku rumianek zajmował ponad 800 ha upraw rolnych

W ikonografii chrześcijańskiej rumianek to symbol:

□ skromności

□pogody ducha

□odwagi w walce z przeciwnościami losu

□Kraina Rumianku to nazwa która kojarzy się z miejscem 

niezwykłym, niepowtoarzalnym i wyjątkowym
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Marka to wartość wprawdzie niematerialna, 

jednak prawna
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Budowanie marki to proces innowacyjny; 

opiera sie na śledzeniu trendów i 

przewidywaniu zmian na rynku, lub … ich 

kształtowaniu

www.krainarumianku.pl
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Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu lubelskim, gdzie

czas jakby zatrzymal się w miejscu. Tu możesz upiec

chleb, utkać płótno, ulepić garnek z gliny... chodzić boso

po trawie, patrzeć w gwiaździste niebo i słuchać ... ciszy
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Rok 2019 - warsztaty

□Od ziarna do chleba

□Od włókna do tkaniny

□Od gliny do cegły

□Garncarskie

□Dawne zajęcia domowe

□Słodkie kukiełki

□Piernikowe obrazki

□Mydełka glicerynowe

□Zielarskie

□Historia handku i pieniądza

□Motanki
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Rok 2019 - fabularne gry terenowe

1) Wyprawa po skarb 3) Na bursztynowym szlaku

2) Awantura w  Krainie Rumianku 4) Podróż do krainy baśni
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Zarządzanie marką to kształtowanie jak

najkorzystniejszego wizerunku firmy oraz

umiejętność wykorzystania tego wizerunku do 

realizacji celów biznesowych

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez takie

dziłania jak:

➢teatr i muzyka w stodole

➢plenery malarskie

➢plenery rzeźbiarskie

➢ochrona środowiska naturalnego

➢promowanie zdrowego stylu życia
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Zespół obrzędowy RUMENOK
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Wernisaże i muzyka w stodole
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Land art czyli sztuka ziemi
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Zapraszamy do Krainy Rumianku

facebook.krainarumianku.pl

www.krainarumianku.pl
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Kuba w Krainie Rumianku

https://www.youtube.com/watch?v=xqmk8KyDerM&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR0qid4Mkf8gtJs840p_mdWu9TqhZaLG9kimwZf3IK_Uga4e
ZgCRgCdGAXw

https://www.youtube.com/watch?v=xqmk8KyDerM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qid4Mkf8gtJs840p_mdWu9TqhZaLG9kimwZf3IK_Uga4eZgCRgCdGAXw
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Koniec


