
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

KajakiWarka.pl – Spływy Pilicą 

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

Cezary Zawadzki 
Tel: 883 99 88 76, 507 153 099 

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

Tel: 883 99 88 76, 507 153 099 
kontakt@kajakiwarka.pl 
ul. Bielańska 24, 05-660 Warka 
www.kajakiwarka.pl 
www.facebook.com/kajakiwarka 

 

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

Wypożyczanie kajaków na jednej z najpiękniejszych i najczystszych rzek w Polsce - Pilicy.  
Najpopularniejsza trasa Budy Michałowskie- Warka daje możliwość aktywnego spędzenia 
czasu wolnego z rodziną, przyjaciółmi jednocześnie podziwiając piękno przyrody. 
Powyższa trasa doskonale nadaje się dla rodzin z dziećmi ze względu na brak stopni 
wodnych i powalonych drzew, duża ilość plaż na trasie zachęca do biwakowania i opalania 
się, a doskonałe połączenie Warki zarówno z Warszawą jak i Radomiem sprawia, że spływy 
kajakowe Pilicą są świetną alternatywą dla Mazur.    

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) 

Wypożyczanie kajaków zarówno dla osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym. 
Zapraszamy na spływy kajakowe zarówno w weekendy jak i w tygodniu. 
Do wyboru są trasy o różnej długości np: 
Budy Michałowskie – Warka (16km) - jednodniowa 
Białobrzegi Warka (28 km) – jedno – lub dwudniowa 
Przybyszew – Warka (36 km) - dwudniowa 
 

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

o Doświadczenie w organizacji spływów kajakowych  
o Sprzęt – przyczepki, busy, kajaki wraz z wiosłami i kapokami 

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) 

Kontynuacja dotychczasowych działań na coraz większą skalę. 

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

Nawiązanie ewentualnej współpracy z bazą noclegową w Warce lub okolicy oraz firmami z 
branży turystycznej. 



Brakuje nam uporządkowania przestrzeni wokół plaży przy moście kolejowym w Warce – 
wycięcie krzewów aby plaża była lepiej widoczna dla kajakarzy, budowa pomostu itp. 

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

Reklama internetowa oraz ulotki. 

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) 

.- 

 


