
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE 

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

JAKUB KWIATKOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU 

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

606 420 260 
stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl 
www.jablkagrojeckie.pl 
www.fb.com/jablka.grojeckie  

 

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

Stowarzyszenie powstało by koordynować działania marketingowe producentów owoców z 
regionu grójeckiego oraz innych podmiotów związanych z branżą sadowniczą, w 
szczególności doprowadzenie do rejestracji jabłek z regionu grójeckiego jako produktu 
regionalnego w systemie Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI). Od 5 października 
2011 jabłka grójeckie są produktem zarejestrowanym (obok oscypka, bryndzy 
podhalańskiej, rogala świętomarcińskiego, itd.) 

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) 

Wspieramy gospodarstwa indywidualne i grupy producentów w zakresie uczestniczenia w 
systemach jakości żywności (chronionych oznaczeń geograficznych) i korzystanie ze 
wsparcia ze środków UE na promocję jabłek grójeckich. 
 
Bierzemy udział w konferencjach, targach i wystawach. Prowadzimy stronę internetową 
www.jablkagrojeckie.pl na której prezentujemy gospodarstwa agroturystyczne z regionu 
grójeckiego. Udzielamy licznych wywiadów w radio i TV w sprawie jabłek grójeckich. 
 
Zaproponowaliśmy grupie Nasz Sad z Pabierowic zorganizowanie ścieżki edukacyjnej 
prezentującej drogę jaką musi przebyć jabłko z drzewa na stół lub przetworzone na sok. 
Pomysł został podchwycony, rozwinięty i zrealizowany przez Stowarzyszenie WARKA z 
funduszy LGD Kraina Kwitnących Sadów. 

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

Bardzo dobre i szerokie kontakty z grupami producenckimi, firmami handlowymi i 
gospodarstwami sadowniczymi w tym regionie. Mamy kontakt do kilku tysięcy gospodarstw.  
 
Mamy sporą wiedzę na temat wykorzystywania funduszy UE na promocję produktów 
regionalnych i turystyki we Włoszech (Południowy Tyrol). Dysponujemy kontaktami do osób 
tworzących takie partnerstwo. 

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) 

 Opracowujemy strategię komunikacji marki jabłka grójeckie 

mailto:A.ZAREBA@DWOREK.WARKA.PL
http://www.jablkagrojeckie.pl/
http://www.fb.com/jablka.grojeckie
http://www.jablkagrojeckie.pl/


 Następnie logo i całą identyfikację wizualną (jeszcze przed sezonem zbiorów 
2013/14) 

 Zachęcamy gospodarstwa indywidualne do uczestnictwa w systemie (pomoc ze 
środków UE w kwocie 3200 zł/gospodarstwo/rok x 5 lat!) 

 Po zgromadzeniu środków na promocję planujemy realizację szerokiej kampanii 
promocyjnej w kraju, UE i na rynkach wschodnich – głównie w Moskwie. 

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

 Oczekujemy pomocy w rozpropagowaniu informacji o potencjale wspólnej marki i 
możliwościach pozyskania przez gospodarstwa środków na wspólną promocję. 

 Chętnie pojawimy się na lokalnych „około jabłkowych” imprezach.  
 

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

Strona www, ulotki, udział w targach i konferencjach, prasówki, wywiady w radio i TV. 
 

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) 

Maciej Majewski – prezes zarządu stowarzyszenia, Marcin Lis – certyfikowany producent 
jabłek grójeckich 
 

 

 


