
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

GALERIA RYNEK 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

MAŁGORZATA PTASIŃSKA     
WŁAŚCICIEL 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

602-152-861 
GALERIARYNEK@GMAIL.COM 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

 PAMIĄTKI I UPOMINKI Z WARKI, WIDOKÓWKI Z NAJCIEKAWSZYMI MIEJSCAMI, 
OBRAZY, CERAMIKA, HAFT. 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

Powstanie galerii rynyk to odpowiedz na pytania: „czy dostanę pamiątkę z warki?”, „gdzie 
można kupić coś lokalnego?” 
Jesteśmy jedynym miejscem oferującym pamiątki i upominki z warki.   
 
Celem galeri rynek jest promowanie wyrobów lokalnych takich jak: 

 Ceramika użytkowa i dekoracyjna, biżuteria z lokalnej pracowni „smokfa” 

 Malarstwo lokalnych malarzy 

 Wyroby z filcu (biżuteria, ozdoby, torby) 

 Haft, koronki 
. Ofertę kierujemy do wszystkich którzy cenią oryginalność. Posiadamy szeroki wybór 
autorskich pamiątek, ozdób i upominków.  

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Oferuję możliwość umieszczenia swoich ulotek reklamowych  
W  galerii. Dzięki lokalizacji w centrum miasta docieramy do wielu turystów i służymy za 
bazę reklamową.  

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

Stałe rozrzeszanie oferty galerii o produkty rękodzielnicze. Współpraca z sąsiadującą 
kawiarnią, organizacja letniego kącika dla dzieci oraz wystawy obrazów. Współpraca z lot 

 
 
 
 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 



swoją ofertę) 

Dostępność do ofert lokalnych organiacji turystycznych 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

1) Wystawa „zielono mi” z okazji 50-lecia twórczości mieszkanki warki . 
2) Wakacyjne malowanki    
3) Powarsztatowa wystawa ceramiki,,każdy lepić może ‘’ 
4) Wystawa „warka w grafice” 

 
  

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

.Pracownia Ceramiczna „Smokfa” Katarzyna Kwiatkowska Multimedialna & Webmastering 
„Mp Desing” Maciej Ptasiński 
Stowarzyszenie ‘’50 +Szansą Dla Siebie’’ Anna Szafarz 

 

 


