
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

 

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

Jakub Tuszyński 

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

607103550 
miodyztradycjami@gmail.com 

 

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

Posiadamy własną pasiekę i produkty pszczelego pochodzenia.  

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) 

Naturalny miód z własnej pasieki. Miód można stosować do wielu dań mięsnych, 
ciast i deserów, można nim słodzić herbatę, kawę i napoje. Nasz produkt skierowany 
jest dla każdego, kto docenia walory prawdziwego miodu i zdrowej żywności. 

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

Miód, wosk pszczeli, propolis, oraz doświadczenie i wiedza w prowadzeniu pasieki i 
obchodzenia się z pszczołami. 

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) 

 do połowy roku 2014 przygotować program edukacyjny o pszczołach  
skierowany do szkół znajdujących się na terenie gminy Warka, dotyczący 
zawodu pszczelarza i życiu rodziny pszczelej. 

 z początkiem wiosny 2014r. pasieka wędrowna to znaczy taka która może 
przemieszczać się na pożytki pszczele jednego gatunku np. pola rzepaku, 
czy aleje lip i akacji. 

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

Potrzebuję pomocy w uzyskaniu dotacji na rozwój pasieki.  



Miejsc w których mógłbym oferować miód do sprzedaży.  
Miejsc w których mógłbym pozostawić ule na czas pożytku. 
Promocja produktów pochodzenia pszczelego oraz zdrowego odżywiania. 

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

Zaprojektowanie logotypu oraz promocja Miodów z tradycjami Tuszyńscy. 
Udział w Jarmarku Książęcym na Wareckim rynku poprzez pokazanie mieszkańcom 
Gminy Warka dawnych, a także współczesnych narzędzi niezbędnych do pracy z 
pszczołami. 
Planujemy wydanie materiałów promocyjnych i prowadzenie zajęć edukacyjnych na 
temat: zdrowe odżywianie oraz rola pszczół w życiu człowieka. 
 

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) 

 

 

 


