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Część B – wzór 

Tytuł działania 
1. Prezentacja organizacji inicjującej(-ych) 

 
Organizacja inicjująca 
Stowarzyszenie „Sady Grójeckie” zostało założone w 2007 roku przez grupę 16 członków-założycieli, 
wśród których znajdowali się przede wszystkim sadownicy z rejonu Grójca i okolic.  
W początkowych latach działalności Stowarzyszenia, jego członkowie dostrzegli potencjał w promocji 
produkowanych na pobliskich terenach jabłek. Następnie, w trakcie wielu spotkań, szkoleń oraz rozmów 
nieformalnych postanowiono rozpocząć procedurę ubiegania się o nadanie Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego „Jabłka Grójeckie” dla odmian jabłek spełniających minimalne wymagania dotyczące 
wybarwienia, wielkości oraz jędrności miąższu. 
W chwili obecnej Stowarzyszenie „Sady Grójeckie” (Organizacja inicjująca) zrzesza 414 producentów i 2 
członków honorowych i jest jedynym podmiotem dystrybuującym jabłka z oznaczeniem ChOG „Jabłka 
grójeckie”. Stowarzyszenie dla swoich członków prowadzi wszystkie prace związane z m.in. zgłoszeniem 
do jednostki certyfikującej, z wystąpieniem z wnioskiem o Pomoc do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz wystąpieniem z wnioskiem o płatność do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  
Stowarzyszenie odpowiada również za sprzedaż „Jabłka Grójeckiego”, co czyni w szczególności 
poprzez duże sieci handlowe, takie jak Lidl, Kaufland, Makro Cash & Carry, Netto, Carrefour.  
Stowarzyszenie prowadzi szereg działań promocyjnych związanych z „Jabłkami grójeckimi”, 
polegających m.in. tworzeniu materiałów – ulotek, broszur, materiałów informacyjnych oraz tworzeniu 
wzorów opakowań – tacek, kartonów na Jabłka Grójeckie, itp. 
Za pośrednictwem Stowarzyszenia prowadzone są również działania media relations, a zrzeszeni 
producenci biorą aktywny udział w targach i wydarzeniach branżowych. Stowarzyszenie prowadzi 
również kanały social media, pomagające w zwiększaniu rozpoznawalności marki na rynku polskim: 
Facebook - https://pl-pl.facebook.com/jablka.grojeckie/ , Instagram - 
https://www.instagram.com/jablka_grojeckie/ ). 
Celami statutowymi Stowarzyszenia są w szczególności: 
- integracja i koordynacja działań marketingowych producentów owoców z regionu grójeckiego oraz 
innych podmiotów związanych z branżą sadowniczą, w szczególności działań mających na celu 
promocję i zwiększenie rozpoznawalności wśród konsumentów i producentów nazwy „jabłka grójeckie” 
zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 981/2011 z dnia 
30 września 2011 r. w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, 
- udzielanie wsparcia producentom owoców z regionu grójeckiego, którzy chcą posługiwać się 
chronionym oznaczeniem geograficznym „jabłka grójeckie”, 
- organizowanie i wspieranie działań promocyjnych na rzecz owoców z regionu grójeckiego oraz działań 
promocyjnych i wspomagających rozwój samego regionu grójeckiego, 
- propagowanie wysokich standardów produkcji i dystrybucji owoców w regionie, 
Stowarzyszenie zatrudnia obecnie 4 osoby na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz umów o pracę. 
Przychody ze sprzedaży „jabłek grójeckich” za ostatni rok wyniosły ponad 21 mln PLN. Aspekt prawny 
funkcjonowania Stowarzyszenia uregulowany jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach. 
 
Promowany produkt – ChOG „Jabłka grójeckie” 
Zgodnie z przyznanym Chronionym Oznaczeniem geograficznym (publikacja wniosku o przyznanie 
ChOG nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 2010 roku – jednolity 
dokument Rozporządzenie Rady (WE) NR 510/2006 „Jabłka Grójeckie”, nr WE: PL-PGI-0005-0730-
01.12.2008), „Jabłkami grójeckimi” mogą być nazywane tylko jabłka w klasie extra i klasie I oraz 
spełniające minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości oraz jędrności miąższu 
(szczegółowe dane zawarte są w przytoczonym powyżej dokumencie).  
„Jabłka grójeckie” charakteryzują się również kwasowością wyższą od przeciętnej dla danej odmiany 
średnio o 5 % (wartość tego parametru uzależniona jest od warunków atmosferycznych panujących w 
danym okresie wegetacyjnym). Ponadto „Jabłka grójeckie” charakteryzują się wyraźnym rumieńcem 
wynikającym z wyższej zawartości barwników pod skórką (antocyjanów i karotenoidów). 
Obszar produkcji „jabłek grójeckich” położony jest w centralnej Polsce na Należy podkreślić, iż każde 
gospodarstwo produkujące „jabłka grójeckie” zobowiązane jest do przestrzegania zasad Integrowanej 
Produkcji (IP) lub standardu bezpieczeństwa żywności – Global G.A.P  

https://pl-pl.facebook.com/jablka.grojeckie/
https://www.instagram.com/jablka_grojeckie/
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Obecnie marka „Jabłka grójeckie” odnosi się do 27 odmian jabłek i ich sportów wywodzących się z 
regionu grójeckiego. Najpopularniejszymi odmianami są: 

 
 

2. Produkty/systemy i analiza rynku 

W ramach Środka (projektu) promowany będzie produkt w postaci jabłek (kod CN: ex 0808.10) z 
Chronionym Oznaczeniem Geograficznym – „Jabłka grójeckie” (przyznane na podstawie 
Rozporządzenia Rady (WE) NR 510/2006 „Jabłka Grójeckie”, nr WE: PL-PGI-0005-0730-01.12.2008). 
Wymieniony powyżej produkt promowany będzie na następujących rynkach docelowych: 
- Niemcy, 
- Szwecja, 
- Dania. 
Przy wyborze ww. rynków kierowano się przede wszystkim ich strukturą i preferencjami konsumentów w 
zakresie spożywania żywności premium, rozumianej jako żywność ekologiczna, zdrowa, bezpiecznego 
pochodzenia i wysokiej jakości.  
Na rynkach docelowych istnieje spory potencjał do zagospodarowania, związany z promowaniem i 
poszerzaniem wiedzy na temat unijnych systemów jakości – w tym przypadku ChOG (Chronione 
Oznaczenie Geograficzne).  
W wyniku projektu przewiduje się zwiększenie stopnia rozpoznawalności przez konsumentów logo 
związanego z unijnym systemem jakości „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, zwiększenie 
konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych w ramach 
unijnego systemu jakości, zwiększenie ich widoczności i zwiększenie ich udziału w rynku. 
Poniżej przedstawiono uwarunkowania rynkowe (podaż i popyt) dla każdego z trzech rynków 
docelowych. 
W wyniku realizacji Środka planuje się rozpoczęcie sprzedaży „Jabłek Grójeckich” na rynki Niemiec, 
Danii i Szwecji (obecnie Organizacja inicjująca nie jest dostępna na tych rynkach). Możliwośc 
zwiększenia produkcji jest kompatybilna z możliwościami Organizacji Inicjującej – możliwości 
produkcyjne (czyli ilość kilogramów jabłek, którym może być nadane oznaczenie ChOG „Jabłka 
grójeckie”) wynoszą 131 732 930 kg, co w zupełności pozwoli na zapewnienie przez Organizację 
Inicjującą sprzedaży pozwalającej na osiągnięcie celów ekonomicznych Środka.  
 
PODAŻ - STRUKTURA RYNKU 
 
Rynek jabłek 
 
DANIA 
Dania należy do mniej ważnych producentów owoców w Unii Europejskiej, to jednak tradycje 
sadownicze są w tym kraju długie. Jabłko w języku duńskim to abild, a słowo Abildgrde oznaczające sad 
pojawiło się w piśmiennictwie tego kraju już w 1241 roku. Obecnie najważniejszy rejon produkcji 
sadowniczej w Danii to wyspa Funen, gdzie klimat jest nieco cieplejszy niż w pozostałych rejonach kraju. 
Podstawowymi produktami sadowniczymi są jabłka, gruszki, a także owoce miękkie. Duńscy sadownicy 
(oraz producenci warzyw) są dobrze zorganizowani — 50% warzyw i owoców sprzedaje się za 
pośrednictwem organizacji producenckich. Do takich grup należy ponad 40% sadowników.  
Najczęściej uprawianymi odmianami jabłek są: Ingrid Marie, Jonagored, Koksa Holsztyńska, Eistar 
Eshof, Rubens, Red Aroma, Discovery, Jonagold Decosta, Summerred, Gloster, Grafsztynek 
Prawdziwy, Red Boskoop. Sadownicy w ostatnich latach odchodzą od uprawy Jonagold, które wcześniej 
polecali doradcy sadowniczy. Główną przyczyną jest nieakceptowanie tej odmiany przez duńskich 
konsumentów, podobnie jak większości nowych odmian produkowanych w sadach innych krajów 
Europy. Powodem jest to, że Duńczycy preferują kwaśne jabłka; dlatego też nie uprawia się m. in. 
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Konferencji, ale wyłącznie starą lokalną odmianę Clara Frijs, która daje zielone i chrupkie owoce 
[http://www.ogrodinfo.pl/drzewa-owocowe/dunskie-sadownictwo]. Karczuje się też kwatery z Glosterem, 
który zdaniem sadowników, jest łatwy w produkcji, ale niemożliwy do sprzedania. 
Z nowych odmian sadzony jest obecnie jedynie Rubens. Jest to odmiana klubowa — jej owoce 
sadownicy mogą sprzedawać wyłącznie przez organizację producencką, której są członkami. W 
doświadczeniach okazało się, że ta odmiana bardzo dobrze plonuje, a w zimnym, wilgotnym klimacie 
Danii tworzy ładnie wybarwione owoce. 
 
NIEMCY 
Niemiecki rynek to szósty pod względem wielkości producent owoców w UE-28, a z pewnością 
największy konsument tych produktów. Niemieccy konsumenci spożywają aż 8,5 mln ton owoców, 
włączając w tą ilość także owoce mrożone i puszkowane. Jednakże zdecydowaną większość w tej 
wspomnianej ilości zajęły świeże owoce – mrożonki to jedynie niecałe 69,0 tys. ton, a suszone owoce to 
spożycie na poziomie 110,0 tys. ton. 
Jak podał Urząd Statystyczny Niemiec w roku 2017 największe spadki produkcji owoców dotyczyły 
jabłek i śliwek.  
W 2017 roku produkcja owoców z drzew wyniesie ogółem 634.807 ton, rok wcześniej było to aż 
1.154.937 ton. Spory spadek produkcji notowany jest w przypadku jabłek, aż o 45 proc. mniej względem 
poprzedniego sezonu, których zbiory w tym roku wyniosą ogółem 563.890 ton. Powierzchnia upraw 
jabłoni dla odmiany nieznacznie wzrosła i obecnie wynosi prawie 34 tys. hektarów. Źródło: 
https://www.fresh-
market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/jablka/produkcja_owocow_w_niemczech,p242168901 
Tak duży spadek produkcji jabłek, jak również innych gatunków owoców w ujęciu rok do roku, stanowi 
konsekwencję wiosennych mrozów, które uszkodziły wiele kwiatów oraz zawiązków a tym samym 
ograniczyły plonowanie drzew. 

 
Poza wysokim spożyciem świeżych owoców, Niemcy konsumują zdecydowanie więcej od innych 
unijnych obywateli soków i nektarów owocowych. W piątce najchętniej spożywanych w tym kraju 
owoców znajdują się przede wszystkim – na pierwszym miejscu jabłka, na drugim banany i kolejno 
pomarańcze, winogrona oraz mandarynki. Niestety pomimo tak znaczącego spożycia owoców, 
wynikającego głównie z liczebności populacji, od 2005 r. obserwuje się w Niemczech spadek spożycia 
owoców. W konsumpcji wyraźnie zarysowują się zmienne tendencje w preferowanych owocach 
kupowanych w zależności od pory roku – w pierwszym kwartale danego roku około połowę zakupów 
stanowią owoce cytrusowe – podobnie zresztą jak i w miesiącach listopad i grudzień, w tych również 
okresach bardziej popularne są owoce tropikalne. Miesiące od czerwca do września zdominowane są 
przez owoce pestkowe, a wśród nich najchętniej kupowanych, niemieccy konsumenci spożywają śliwki. 
Z uwagi na tak duże zapotrzebowanie na rodzimym rynku, Niemcy zmuszeni są do sporego importu 
owoców - własne zbiory zaspokajają jedynie około 10-15% popytu. Znajdują się na drugim miejscu 
światowych importerów jabłek (po Rosji i przed W. Brytanią) z wolumenem zakupu 658 442 t/r 
[https://www.worldatlas.com/articles/the-countries-with-the-most-apple-imports-in-the-world.html].  
 
SZWECJA 

https://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/jablka/produkcja_owocow_w_niemczech,p242168901
https://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/jablka/produkcja_owocow_w_niemczech,p242168901
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W Szwecji sprzedawane są jabłka głównie z Argentyny i Chile. Jabłka polskie oferowane są prawie 
wyłącznie w drugim gatunku, brakuje odmian konsumpcyjnych, o wysokiej jakości handlowej 
[http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/polskie_owoce_i_warzywa_zdobeda_szwedzki_ryn
ek,806.html]. W sytuacji występowania czterech największych sieci handlowych jednocześnie w roli 
importera, hurtownika i sprzedawcy detalicznego, największe szanse negocjacyjne mają duże podmioty 
producenckie. 
Według FAMMU/FAPA w 2015 r. Szwecja zaimportowała w sumie 768,8 tys. ton owoców o wartości 
1,03 mld euro {[http://www.freshplaza.com/article/166778/Sweden-Most-popular-imported-veg-readily-
available-domestically]. 
W 2015 r. Szwecja sprowadziła 788 832 tony owoców o łącznej wartości 1,03 mld euro i 522,103 ton 
świeżych warzyw o łącznej wartości 627,37 mln euro. Import z krajów europejskich wzrósł  średnio o 
13,5% dla warzyw i 18% dla owoców. W 2015 r. głównym dostawcą były Niemcy (236,62 mln euro), a 
następnie Hiszpania (163,58 mln euro).    
W kategorii owoców najczęściej importuje się owoce cytrusowe (144,751 ton) oraz jabłka i gruszki 
(112,439 ton). Obie kategorie stanowią prawie 50% całkowitej wielkości importowanych owoców. Trend 
importowy jest bardziej skoncentrowany na melonach (+ 13%), bananach (+12%), jabłkach i gruszkach 
(+11%) i jagodach (+10%), a winogrona spadły o 17% [https://www.eurofresh-
distribution.com/news/steady-rise-fruit-veg-imports-nordic-markets]. 
 
POZYCJA ORGANIZACJI INICJUJĄCEJ NA RYNKACH DOCELOWYCH 
W chwili obecnej Organizacja Inicjująca nie prowadzi eksportu produktów z Chronionym Oznaczeniem 
Geograficznym „Jabłka grójeckie”, w związku z czym nie jest obecna na docelowych rynkach w 
Niemczech, Szwecji i Danii. Organizacja posiada jednak ogromne doświadczenie w skutecznej promocji 
tych produktów na rynku polskim. Wynikiem promocji było dotarcie do rzeszy nowych konsumentów i 
ulokowanie „Jabłek grójeckich” w jednej z największych sieci handlowych – sklepach Lidl. 
Powyższe potwierdza, iż Stowarzyszenie podejmuje skuteczne kroki w celu promowania produktów z 
unijnym systemem jakości i potrafi skutecznie dotrzeć zarówno do przedstawicieli konsumentów, jak i 
biznesu (w tym przypadku m.in. sieci Lidl).  
Zdobyte na rynku krajowym doświadczenie pozwoli równie skutecznie rozpocząć promocję na rynkach 
docelowych, dzięki czemu – mimo braku obecności i doświadczenia Stowarzyszenia na danym rynku – 
możliwe będzie dotarcie do świadomości konsumentów i grup biznesowych w odpowiednim stopniu, 
określonym celami środka opisanymi w Sekcji 3. 
Ponadto w przypadku wchodzenia Organizacji Inicjującej na każdy z trzech rynków docelowych, 
nawiązana będzie współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, która poprzez swoich ekspertów 
wspomagała będzie konsultacjami Organizację Inicjująca w dopełnianiu niezbędnych formalności przy 
wprowadzaniu. Dzięki temu proces formalny wdrażania produktów na rynki Niemiec, Danii i Szwecji 
będzie maksymalnie skrócony i efektywny. 
 
POZYCJA RYNKOWA PRODUCENTÓW UE Z TEGO SAMEGO SEKTORA PRODUKTÓW 
Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
Według raportu KE dotyczącego perspektyw rozwoju rynku rolno-spożywczego, w tym jabłek, UE do 
2030 r. [EU Agricultural Outlook for the EU agricultural markets and income 2017-2030]. Zgodnie z 
raportem, unijne zbiory jabłek w najbliższych latach najprawdopodobniej będą się stabilizować na 
poziomie ok. 12,5 mln t rocznie, czyli będą zbliżone do produkcji osiągniętej w sezonie 2016/17. 
Oczekuje się, że plony jabłek będą systematycznie zwiększać się i w 2030 r. mogą być o 17% wyższe w 
stosunku do przeciętnych odnotowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Jednocześnie będzie jednak 
zmniejszać się powierzchnia sadów [https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-
outlook_pl]. W dalszym ciągu będzie postępować spadek konsumpcji jabłek we Wspólnocie, aczkolwiek 
wolniej (przeciętnie o 0,3% rocznie w przeliczeniu na osobę do 2030 r.) niż miało to miejsce w latach 
2006-2016 (spożycie zmniejszało się wówczas średniorocznie o 0,7%). Autorzy raportu zwracają uwagę, 
że kampanie promocyjne oraz m.in. program owoce i warzywa w szkołach przyniosły efekty i zatrzymały 
tendencje spadkowe w konsumpcji owoców. Nie dotyczy to jednak jabłek. Unijni konsumenci wydają się 
chętniej sięgać po owoce tropikalne czy jagodowe niż bardziej powszechne i stosunkowo tanie jabłka. 
Eksport jabłek prawdopodobnie będzie dalej się rozwijać, ale mniej dynamicznie niż w latach 2006-2016, 
gdy zwiększał się przeciętnie o 5% rocznie. 
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Po wprowadzeniu w 2014 r. embarga przez Rosję europejskim producentom jabłek udało się z 
sukcesem znaleźć inne, często odległe, rynki eksportowe.   Do 2030 r. unijny eksport jabłek 
prawdopodobnie będzie zwiększał się średniorocznie o 1,8%. W tym samym czasie import jabłek będzie 
spadać w tempie 0,5% rocznie [https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-
outlook_pl].  Z Polski w 2017 r. wyeksportowano 1,7 mln ton owoców i przetworów owocowych wobec 
1,9 mln ton rok wcześniej. Wartość eksportu wzrosła o 3%, do 1,3 mld EUR. W polskim eksporcie 
owoców dominującą pozycję zajmują jabłka. W 2017 r. wolumen eksportu jabłek wyniósł 991 tys. ton i 
był o 9% mniejszy niż w roku 2016. Jednak z uwagi na wzrost cen transakcyjnych jabłek, wartość 
sprzedaży zagranicznej tych owoców wzrosła o 6% i osiągnęła poziom 337 mln EUR 
[https://www.sadownictwo.com.pl/w-2017-r-wolumen-eksportu-jablek]. 
 
POZYCJA UNIJNYCH DOSTAWCÓW W STOSUNKU DO KONKURENTÓW SPOZA UE 
Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
W latach 2006–2013 w krajach Unii Europejskiej zbiory jabłek wynosiły od 9,7 do 10,4 mln ton. 
Rekordowe zanotowano w 2014 r. – 12,5 mln ton. W 2015 r. zagospodarowano około 12 mln ton, z 
czego 30% stanowiły jabłka polskie. Polska zajmuje pierwsze miejsce w produkcji owoców tego gatunku 
w UE. W latach 2006–2013 roczne zbiory jabłek w naszym kraju wynosiły od 1,1 do 3,1 mln ton. W 2014 
r. były rekordowe i wyniosły 3,8 mln ton. Kolejne miejsca w produkcji jabłek zajmują Włochy – 2,3 mln 
ton i Francja – 1,6 mln ton. W porównaniu z 2014 r. w ostatnim sezonie istotnie wyższe zbiory jabłek 
prognozowano we Francji (wzrost o około 10%), zaś niższe na Węgrzech (o około 33%) oraz w Belgii i w 
Niemczech (po 21%). W Chinach 37,6 mln ton (wzrost w 2015 r. o 8% w stosunku do 2014 r.), w USA – 
4,9 mln ton (spadek o 4%), w Turcji – 2,5 mln ton (wzrost o 20%), w Rosji – 1,8 mln ton (wzrost o 4%), 
na Ukrainie – 1,3 mln ton (wzrost o 10%) [http://sadinfo.pl/rynek-i-prawo/10758-potega-wyrosla-z-
tradycji.html]. 
W ostatnich latach duże zmiany zachodzą w doborze odmian. Na znaczeniu tracą odmiany o owocach 
dwukolorowych, wzrasta natomiast zainteresowanie odmianami o jednokolorowych owocach, zwłaszcza 
o czerwonej skórce. Maleje też zainteresowanie odmianą Golden Delicious’, zarówno w Europie, jak i w 
USA. Jako główny powód takiego stanu rzeczy wskazuje się niską jakość tych owoców. Na przykład w 
stanie Waszyngton, znanym z wysokiej produkcji jabłek, w tym odmiany Golden Delicious, za trzy lata 
ma jej w ogóle nie być w uprawie. 
Analizując rynki zbytu, można stwierdzić, że w badanym okresie 2004-2015 ogólna (skumulowana) 
sprzedaż jabłek przez wszystkie państwa członkowskich UE na jednolitym rynku wewnętrznym była 
ponad dwukrotnie większa niż ich eksport poza UE i wyniosła 28,1 mln ton (w stosunku do 14 mln ton) 
jabłek o wartości 17,9 mld euro (w stosunku do 6,9 mln ton). Zdecydowanym liderem w 
wewnątrzunijnym handlu były Włochy, które sprzedały 7,5 mln ton jabłek (co stanowiło 26,7% całej 
sprzedaży jabłek wewnątrz UE) o wartości 5,4 mld euro (co stanowiło 30,1% ogólnej wartości sprzedaży 
wewnątrzunijnej). Drugie miejsce, z niewiele gorszymi wynikami, zajęła Francja, która w sumie sprzedała 
5,9 mln ton jabłek (21,0%) za kwotę 4,5 mld euro (25,3%). Dopiero na piątym miejscu uplasowała się 
Polska, która sprzedała na rynku UE 2,6 mln ton jabłek (9,1%) o wartości 0,8 mld euro (4,7%). 
 
WYZWANIA/ WYMAGANIA RYNKU DOCELOWEGO 
 
DANIA 
Rynek produktów spożywczych w Danii jest trudny do przeniknięcia dla dostawców z zewnątrz, 
zwłaszcza w tradycyjnie duńskich dziedzinach, jak mięso, mleko czy ziemniaki, a także piwo i napoje. 
Istotne znaczenie ma tu fakt, że oprócz historycznie ukształtowanych powiązań, wywodzących się z 
ruchu spółdzielczego, wzmocnionych tym, że znaczna część tych powiązań jest wyłączona spod 
działania ustawy o konkurencji, istnieją silne powiązania producentów żywności z sieciami handlu 
detalicznego, w tym z największą, wywodzącą się także z ruchu spółdzielczego FDB, piątą co do 
wielkości sprzedaży firmą duńską. Rynek napojów chroniony jest zakazem sprzedaży napojów w 
puszkach, wprowadzonym wprawdzie w celu ochrony środowiska, ale skutecznie chroniącym 
producentów duńskich przed zagraniczną konkurencją 
[http://www.exporter.pl/kraje/k_europa/dania_2001.html].  
Duńskie rolnictwo charakteryzuje trwałe powiązanie rolników z odbiorcami ich produktów, mające 
korzenie w rozwiniętym w XIX wieku ruchu spółdzielczym. Pozwala to producentom żywności na 
przekazywanie znacznych środków na prace badawcze i rozwojowe, których wyniki wykorzystywane są 
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w praktyce. Obecnie w rolnictwie duńskim dominują wielkie firmy, powstałe w wyniku wieloletniego 
procesu fuzji i koncentracji, zachowujące formę prawną spółdzielni.  Wysoki stopień monopolizacji 
cechuje również duński handel detaliczny, na którym dominują dwie firmy handlowe - Coop Danmark i 
Dansk Supermarked, dysponujące łącznie ponad 65-procentowym udziałem w rynku. Na rynku duńskim 
praktycznie nie istnieją znane w Polsce sieci europejskie. Jedyny wyjątek stanowią sklepy niemieckiej 
sieci Aldi oraz Lidl. 
 
NIEMCY 
Wymagania odnośnie pozostałości pestycydów, zwłaszcza w Niemczech, są bardzo restrykcyjne, np. 
sieć Aldi dopuszcza obecność w owocach maksymalnie 3-5 substancji aktywnych, a sumaryczny poziom 
MRL-i (najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości w danym środku spożywczym) nie może 
przekraczać 80% normy europejskiej. Z kolei Lidl i Kaufland oczekują, by poziom pozostałości 
poszczególnych substancji aktywnych w jabłkach nie przekraczał 33% norm europejskich. 
Powyższa wymagania spełniają „Jabłka grójeckie”, w związku z czym nie ma barier w postaci 
wprowadzenia jabłek zarówno na sam rynek niemiecki, jak i do sieci typu Lidl czy Kafuland. 
Ponadto konsumenci i sieci handlowe preferują: 
- wysoką jakość produktów, produkcję zgodnie z GLOBAL GAP – „Jabłka grójeckie” spełniają warunek, 
- oferowanie odpowiednich odmian jabłek – preferowana przede wszystkim odmiana „Gala” – „Jabłka 
grójeckie” oferowane są również w tej odmianie, 
- preferowane są produkty z certyfikatem jakości lub pochodzenia – „Jabłka grójeckie” spełniają 
warunek, ponieważ posiadają certyfikat unijnego systemu jakości ChOG. 
- na rynku niemieckim panuje  co raz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi. Zgodnie z 
dostępnymi danymi, popyt na ekologiczne jabłka w perspektywie średniookresowej osiągnie 15-20% 
całej oferty jabłek na rynku niemieckim. 
 
SZWECJA 
Dostawcy na rynku szwedzkim muszą brać pod uwagę: 
- wysokie wymagania szwedzkiego rynku, zarówno w odniesieniu do jakości oferowanych produktów, jak 
i ich bezpieczeństwa – „Jabłka grójeckie” spełniają wymaganie, 
-preferowanie produktów o potwierdzonej jakości i właściwościach – najlepiej, jeżeli będą to certyfikaty 
unijne – posiadając oznaczenie ChOG, „Jabłka grójeckie” spełniają wymaganie, 
- wpływ produkcji i produktów na środowisko naturalne – „Jabłka grójeckie” produkowane są zgodnie z 
GLOBAL GAP, dzięki czemu spełniają wymagania rynku. 
Wyzwanie na rynku szwedzkim stanowią negocjacje cenowe z partnerami szwedzkimi (wykorzystywanie 
silnej pozycji rynkowej, w zasadzie każdy segment rynku ma strukturę oligopolu dla maksymalnego 
obniżania ceny zakupu). 
Często przy wprowadzaniu produktów na rynek szwedzki konieczne są negocjacje ze związkami 
zawodowymi, spełnienie formalności w szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) oraz 
zapewnienie ubezpieczeń pracowniczych.  
Importerzy szwedzcy wnikliwie oceniają ofertę eksportera, przy zbyt wysokiej cenie wyjściowej nie 
podejmują negocjacji.  
Rynek produktów spożywczych:  
- w ponad 70% opanowany jest przez trzy korporacje: ICA, COOP i grupę AxFood , 
- korporacje zajmują się importem, dystrybucją i sprzedażą detaliczną. 
 
GŁÓWNI KONKURENCI 
 
DANIA 
Główni konkurenci to producenci z poniższych krajów:  
- USA (Północnoamerykański kontyngent-USA/Kanada-stan Waszyngton), Kanada, Francja, Chile i 
Nowa Zelandia.  
- USA/Kanada - Red Delicious, Granny, Fuji, Gala i Cripps Pink; 
- Francja - odmiany Golden Delicious i Gala; 
- Nowa Zelandia - odmiana Gala; 
- Chile - odmiana Gala. 
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NIEMCY 
Największym dostawcą jabłek z oznaczeniem ChOG są Włochy - wolumen sprzedaży jabłek do Niemiec 
to stale utrzymujący się poziom 40% - sprzedaż jabłek z oznaczeniem ChOG to głównie odmiany Gala, 
Fuij, Stark, Golden Delicious. 
Następnym konkurentem o znaczącej pozycji jest Holandia - o słabszej pozycji konkurencyjnej niż 
Włochy, gdyż kraj ten jest przede wszystkim reeksportem jabłek z Belgii, Chile i RPA, jednak pozycję 
producentów z Holandii wzmacnia oferta odmiany Gala, która jest najbardziej poszukiwana przez 
niemieckich kupców [http://www.e-sadownictwo.pl/artykuly/porady/5327-dlaczego-nie-sprzedajemy-
jablek-do-niemiec-wywiad-z-dr-helwigiem-schwartau-nie-tedy-dla-was-droga] 
Konkurencja cenowa - zdaniem wielu zachodnioeuropejskich ekspertów, najwyższych cen w Niemczech 
w latach 2017/2018, należy się spodziewać za jabłka odmiany Gala, od 0.80 do 1.0 eur/kg. Za jabłka 
odmiany Golden Delicious, około 0.70 eur/kg, a pozostałych odmian co najmniej 0.60 eur/kg. 
 
SZWECJA 
Główni konkurenci to producenci z Argentyny, Chile, Ukrainy. 
Argentyna - Od kilkunastu lat wartość sprzedawanych za granicę świeżych owoców wolno, lecz 
systematycznie, wzrasta przekraczając już 500 mln USD. Jest to około dwa razy mniej od kwoty 
osiąganej z eksportu owoców w sąsiednim Chile, choć produkcja sadownicza w Argentynie jest o prawie 
2,9 mln wyższa. Podstawowa odmiana to Red Delicious zajmujący około 50% powierzchni uprawy 
jabłoni. Na pozostałe 50% produkcji składa się 16 odmian, z których największe znaczenie w eksporcie 
mają: Gala, Fuji i— głównie z powodu znacznie wyższych cen niż coraz mniej popularnego na rynku 
światowym Red Delicious. Firmy eksportujące owoce z Argentyny upatrują zwiększenia szans na wzrost 
sprzedaży swoich owoców na rynkach zagranicznych w działaniach organizacji SHAFFE (Shouthern 
Hemisphere Associacion of Fresh Fruit Exporters), czyli Organizacji Eksporterów Owoców z Półkuli 
Południowej. Zrzesza ona obecnie siedem krajów: Australię, Argentynę, Brazylię, Chile, Nową Zelandię, 
Południową Afrykę i Urugwaj. Jej zasadniczym celem jest walka z restrykcjami, jakie stwarzają głównie 
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i kraje z południowo-wschodniej Azji. Organizacja wywiera 
skuteczny nacisk na rynek światowy, zwłaszcza poprzez kontakty z WTO, w celu liberalizacji handlu 
owocami http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=495]. 
Chile - chilijskie owoce zaczynają dominować na europejskich półkach sklepowych. Dzięki otwartości 
gospodarczej, niskim kosztom produkcji oraz korzystnym kursom wymiany walut wzrasta eksport, w tym 
eksport jabłek. W odniesieniu do odmian eksportowych, największym popytem cieszyła się Gala Royal - 
aż 49% ogółu eksportu. Na drugim miejscu uplasował się Red Delicious - 16% eksportu. Kolejnymi 
odmianami oferowanymi przez chilijskich eksporterów były Cripps Pink-PL i Granny Smith 
[https://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/jablka/chile_rosnie_eksport_jablek,p49499682]. 
Ukraina -  rozszerza zasięg odbiorców krajowych jabłek. Rosyjskie embargo zmusiło ją do intensyfikacji 
poszukiwań w alternatywnych regionach Europy i Świata. W ostatnim czasie ukraińskie owoce trafiły do 
supermarketów w Szwecji, a firma F.H. "Gadz" podpisała kontrakt na dostawę 500 ton jabłek do Szwecji. 
Najważniejszymi odmianami dla nich są Red Jonapince a w szczególności Red Chief, a także Gala i 
Golden Delicious [https://www.fresh-
market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/jablka/ukrainskie_jablka_trafily_do_skandynawskich_sklepow,p1686
050918]. 
 
STRATEGIE MARKETINGOWE KONKURENTÓW SPOZA UE 
 
Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
Konkurenci spoza UE, w szczególności producenci z Argentyny, Chile i Ukrainy, swoją strategię 
marketingową opierają głównie na: 
- niskiej cenie, 
- dobrej proporcji ceny do jakości, 
- podkreślaniu wykorzystania nowoczesnych technologii do produkcji jabłek,  
- zapewnianiu odpowiednich warunków klimatycznych i glebowych,  
-  posiadaniu szeregu odmian jabłek oraz dobór danej odmiany jabłka do preferencji konsumentów na 
danym rynku. 
 
ATUTY KONKURENCYJNE PRODUCENTÓW Z UE 
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Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
Podstawowym atutem konkurencyjnym producentów z UE jest: 
1. Spełnianie wspólnych dla UE wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa owoców. 
2. Szybki i tańszy transport drogowy. 
3. Brak wymagań celnych. 
Transport owoców odbywa się w kontrolowanej temperaturze, której przedział zazwyczaj jest określony 
przez nadawców w listach przewozowych. Kierowca jest w stanie cały czas kontrolować temperaturę 
oraz na bieżąco redukować jakiekolwiek nieprawidłowości sygnalizowane przy pomocy urządzenia 
chłodniczego. Maksymalna temperatura transportu jabłek trwającego 2-3 dni wynosi od +3 do +15°C, 
natomiast dla 5-6 dni to od +3 do +6°C. 
Producenci spoza Europy muszą dostosować się do norm jakości UE oraz korzystać z transportu 
morskiego (też lotniczego), gdzie owoce muszą być transportowane w specjalnych kontenerach i 
schłodzone do niższych niż powyżej temperatur, co wpływa na jakość, świeżość, smak. 
Atuty producentów z UE to więc: jakość, świeżość, cena, normy bezpieczeństwa i certyfikacja ChOG 
(Chronione Oznaczenie Geograficzne, z ang. Protected Geographical Indication), ChNP (Chroniona 
Nazwa Pochodzenia, z ang. Protected Designation of Origin), GTS (Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność, z ang. Traditional Guaranteed Speciality) – oznaczenia świadczące o wysokiej jakości i 
unikalności produktów pochodzenia unijnego. 
 
ATUTY KONKURENCYJNE ORGANIZACJI INICJUJĄCEJ 
Atuty konkurencyjne Organizacji inicjującej należy traktować na równi z atutami posiadanymi przez 
„jabłka grójeckie”, ponieważ to dystrybucja i promocja tego produktu jest głównym atutem 
Stowarzyszenia. 
Na konkurencyjność jabłek oferowanych przez Organizację Inicjującą na docelowych rynkach wpływa 
przede wszystkim kilka czynników: 
- posiadanie przez „Jabłka grójeckie” oznaczenia ChOG, 
- doskonała jakość jabłek, 
- „wyjątkowość” jabłek, objawiająca się m.in. w tym, że charakteryzują się kwasowością wyższą od 
przeciętnej dla danej odmiany średnio o 5 %, 
- dobre warunki klimatyczne zapewniające wyjątkowy wygląd, smak i aromat, 
- najnowsze technologie uprawy uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów, 
- wyposażenie gospodarstw sadowniczych produkujących „jabłka grójeckie” w nowoczesne maszyny i 
urządzenia gwarantujące optymalne koszty produkcji przy zachowaniu najwyższej ceny, 
- odpowiednie warunki przechowywania owoców pozwalające oferować owoce w długim czasie, niemal 
od jednego zbioru do następnego. 
Warto podkreślić, iż producenci zrzeszeni w Organizacji inicjującej, produkujący „jabłka grójeckie”, 
oprócz spełniania unijnych norm, spełniają również polskie normy krajowe, zachowując następujące 
standardy jakości: 
- normy handlowe dotyczące jakości, kontrolowane w Polsce przez Inspekcję Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, 
- normy zawartości azotynów/azotanów /metali ciężkich, kontrolowane przez Stacje Chemiczno-Rolnicze 
na podstawie pobranych prób, 
- normy pozostałości pestycydów, kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa, 
Ponadto w Polsce powszechny jest system Integrowanej Produkcji, który w całej Unii Europejskiej jest 
obowiązkowy od 2014r. W gospodarstwach sadowniczych, również tych zrzeszonych w ramach 
Organizacji inicjującej, wprowadzono system GLOBAL G.A.P. i inne systemy, które pozwalają na 
monitorowanie od początku do końca przebiegu produkcji i przygotowanie do sprzedaży jabłek. 
 
GŁÓWNE RÓŻNICE 
Zdecydowaną przewagą konkurencyjną produktów promowanych w ramach Środka, będzie przede 
wszystkim: 
- posiadanie, w odróżnieniu od większości jabłek na rynkach docelowych, Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego, 
- wysoka jakość potwierdzona unijnym systemem jakości, 
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- niższa cena niż u konkurentów z rynków docelowych, 
- wyjątkowe walory smakowe „Jabłek grójeckich”, 
- ciekawe historyczne pochodzenie sadów grójeckich, z których pochodzą „Jabłka grójeckie”. 
 
WYZWANIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW LOGISTYCZNYCH 
 
Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
Główne wyzwania z zakresu logistyki to przechowanie, załadowanie i transport po zbiorach tak, aby 
jabłka nie utraciły walorów smakowych, aromatu, wyglądu, wartości odżywczych. Rynek niemiecki, 
duński i szwedzki nie stanowi wielkiego wyzwania logistycznego dzięki odległości i doskonale rozwiniętej 
sieci dróg. Należy jednak bezwzględnie zbiory przechowywać i transportować w chłodniach. Istotne dla 
sukcesu sprzedażowego są dwa parametry:  oddychanie i transpiracja (parowania).  
Najłatwiejszym sposobem na obniżenie intensywności procesu oddychania, a więc i starzenia się, jest 
przechowywanie owoców i warzyw w temperaturze zbliżonej do ich temperatury zamarzania (od 0o do 
3oC). Należy jednocześnie uważać, by spadek temperatury nie doprowadził do miejscowego 
przemrożenia produktów. Przechowywanie owoców i warzyw w chłodni pozwala przedłużyć ich świeżość 
do kilkudziesięciu dni. Transpiracja w naturalnych warunkach pozwala uchronić roślinę przed 
przegrzaniem, a także przyczynia się do wytworzenia podciśnienia odgrywającego kluczową rolę w 
procesie przewodzenia wody i substancji mineralnych wewnątrz rośliny. Dla sadowników proces 
transpiracji wiąże się jednak ze stratami – długotrwałe przechowywanie owoców sprawa, że tracą one 
swoją masę co przekłada się na spadek zysków. Dodatkowo owoce tracą na jakości i wyglądzie przez 
pomarszczoną skórkę. Na szybkość procesu transpiracji wpływa wiele czynników, m.in.: wielkość 
owoców, pokrycie ich warstwą wosku (co spowalnia proces utraty wody), wilgotność powietrza, a także 
temperatura. W tym ostatnim przypadku proces transpiracji zachodzi wolniej, gdy temperatura 
przechowywania jest niższa. Jest to więc kolejny powód, dla którego warto przechowywać owoce i 
warzywa w chłodni. Dotyczy to także ich transportu, do którego warto wykorzystać profesjonalny sprzęt 
izotermiczny.  Przykład dla Golden Delicious-najczęstszej odmiany na rynek niemiecki: zakres 
temperatury 1,5-2oC, wilgotność względna powietrza 90-95%, okres przechowywania 4-6 miesięcy. 
Istotnym elementem zarówno transportu, jak i przechowywania świeżych owoców jest ich schłodzenie 
bezpośrednio po zbiorze do określonej temperatury. Związane jest to z tym, że tempo oddychania 
owoców i warzyw w temperaturze +20°C jest kilkanaście razy intensywniejsze niż w temperaturze 0°C. 
Zmiany temperatur powodują zmiany we właściwościach fizycznych, chemicznych i biochemicznych 
owoców i warzyw. Utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas transportu jest możliwe dzięki 
przewozowi transportem chłodniczym. Kolejnym parametrem związanym z transportem owoców i 
warzyw jest odpowiedni poziom wilgotności względnej powietrza. Dla większości owoców, w tym jabłek,  
wymagany jej poziom powinien wahać się w granicach 90-95%. Kolejnymi aspektami związanymi z 
transportem świeżych owoców i warzyw są czas transportu i uszkodzenia. Czas transportu jest 
szczególnie istotny w momencie gdy nie można utrzymać odpowiedniego poziomu temperatury i 
wilgotności względnej. Na zahamowanie i uniknięcie psucia się owoców i warzyw podczas transportu 
pomaga również zastosowanie odpowiednich opakowań oraz zabezpieczeń. Ponadto opakowania i 
zabezpieczenia ochronią produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy zatem w transporcie owoców i warzyw pamiętać o kontrolowaniu temperatury i wilgotności, 
unikaniu światła słonecznego, zwracaniu uwagi na przewóz produktów niejednorodnych oraz należy 
wybrać odpowiednie opakowania, które zapewnią ochronę przed uszkodzeniami i ułatwią transport. 
 
GŁÓWNE KANAŁY DYSTRYBUCJI 
 
DANIA 
Preferowanym kanałem dystrybucji są hurtownicy duńscy (podpisanie umów) oraz sieć sklepów Lidl i 
Netto. 
 
NIEMCY 
Trend w kierunku żywności ekologicznej i wysokiej jakości już dawno stał się głównym nurtem 
żywieniowym w Niemczech. Coraz więcej konsumentów stara się poprawić swoją kondycję, zdrowie, a 
nawet poziom wydajności przez spożywanie żywności funkcjonalnej. Produkty organiczne są 
sprzedawane w Niemczech coraz częściej w supermarketach i  dyskontach.  Większość sieci 



 

 

10 
 

supermarketów i dyskontów z powodzeniem wprowadza swoje własne marki produktów organicznych. 
Dyskonty i sprzedaż internetowa zdobywają udziały w rynku ze względu na fakt, iż ich kanały 
dystrybucyjne zwiększają swoje oferty w zakresie żywności funkcjonalnej i produktów spożywczych typu 
wellness.   
Niemieckie środowisko detalicznej sprzedaży żywności i napojów jest skonsolidowane, ale pozostaje 
stosunkowo zróżnicowane w porównaniu z innymi państwami europejskimi. To zapewnia producentom 
możliwość skorzystania z licznych produktów marketingowych. W sumie, pięciu głównych niemieckich 
detalistów (Edeka, Grupa Rewe, Grupa Schwarz, Grupa Aldi i Grupa Metro) posiada 73% udziałów w 
całym niemieckim rynku detalicznym. Sieci Edeka, Grupa Rewe i Grupa Schwarz działają przy 
wykorzystaniu więcej niż jednego kanału dystrybucji (przykład: supermarkety i dyskonty).  Hipermarkety i 
wielopowierzchniowe supermarkety (>_2.500 m2) odnotowują  całkowity  udział sprzedaży w rynku w 
wysokości 28% Konwencjonalne supermarkety (1.000 – 2.499 m2) posiadają 16 procentowy udział w 
rynku. Sklepy ogólnospożywcze i małe supermarkety z powodzeniem z nimi konkurują 
[https://germany.trade.gov.pl/pl/niemcy/analizy-rynkowe/146471,branza-spozywcza-i-branza-napojow-w-
niemczech.html]. 
 
SZWECJA 
Do głównych kanałów dystrybucji zaliczyć należy: 
- zawarcie umów z ICA, Ruch Spółdzielczy i grupę AxFood. Korporacje te zajmują się zarówno 
importem, dystrybucją jak i sprzedażą detaliczną artykułów konsumpcyjnych 
- sieć sklepów Lidl i Netto. 
 
POPYT CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, DEMOGRAFIA, PROFILE SPOŁECZNO-ZAWODOWE, 
TYPOLOGIA PRZYSZŁYCH KONSUMENTÓW 
 
Informacje wspólne dla wszystkich rynków 
Badania zachodnioeuropejskie pokazują, że konsumentów interesują konkretne cechy jakościowe 
jabłek, ale nie jest to tylko wygląd owoców, smak, jędrność i wartości odżywcze. Oprócz nich mają 
znaczenie takie cechy jak miejsce pochodzenia, metoda produkcji (np. ekologiczna), cena, marka oraz 
sposób promocji. Jabłka jadane są przede wszystkim jako przekąska (75% badanych konsumentów) 
oraz w trakcie lunchu i obiadu (40%) (źródło: http://www.sad24.pl/zrozumiec-potrzeby-konsumenta-
klucz-do-sukcesu-w-sprzedazy-jablek/)  Ponad 97% osób deklaruje spożywanie jabłek w stanie 
świeżym, a ulubiona pora roku, aby je jeść to jesień i zima. Większość konsumentów przyznaje że 
decyzja, aby zjeść jabłko związana jest ze świadomością, że jest to zdrowy owoc, ale smak okazuje się 
ważniejszy przy podejmowaniu decyzji niż wartości odżywcze owocu. Ponadto dla konsumentów nie jest 
istotny rozmiar jabłek (tylko dla 20% ma to znaczenie), pewne niedoskonałości na skórce jabłek są do 
zaakceptowania, a większość konsumentów woli kupować jabłka luzem niż pakowane, ponieważ ma 
możliwość samodzielnego wybrania owoców. 70% konsumentów wybiera jabłka pod względem koloru 
skórki, przy czym typowy konsument woli jabłka żółte od dwukolorowych, zielonych czy czerwonych. Z 
badań wynika, że zdecydowaliby się oni na zakup jabłka zielonego zamiast żółtego, jeśli to pierwsze 
byłoby o 1 euro tańsze. Poza tym kobiety rzadziej sięgają po zielone jabłka od mężczyzn. 
Najbardziej rozpoznawalna wśród konsumentów jest odmiana Golden Delicious, następnie Fuji, Renetta, 
Stark Delicious, Granny Smith, oraz co było zaskoczeniem – Pink Lady. Te markowe jabłka, chociaż są 
od dość niedawna na rynku, konsumenci znają bardziej od Red Delicious, Royal Gala, czy Pinova i 
Jonagold. Okazuje się, że metoda produkcji też ma wpływ na decyzje zakupowe. Konsumenci są gotowi 
dopłacić 0,18 euro/kg więcej za jabłka z upraw ekologicznych. Jednak wynik badań z 2015 r jest słabszy 
niż ten z 2002 r., gdy konsumenci deklarowali gotowość dopłacenia 0,25 euro/kg, a w 2012 r. 0,78 
euro/kg w stosunku do jabłek z upraw konwencjonalnych. 
Wpływ na decyzje zakupowe mają oznaczenia ChOG, ChNP, GTS. Miejsce pochodzenia jabłek okazało 
się bardzo ważne dla większości konsumentów, którzy chętnie wybierają lokalne owoce oraz jabłka z 
certyfikatem pochodzenia. Konsumenci europejscy najchętniej sięgają po jabłka z krajowych 
certyfikowanych upraw, a niechętnie kupują jabłka importowane. Są gotowi zapłacić 1,49 euro/kg więcej 
za jabłka z cerytfikowanych regionów w stosunku do jabłek pochodzących z innych miejsc, a jabłka 
importowane muszą być o 2 euro tańsze, aby konsumenci sięgnęli po nie, zamiast po lokalne 
[http://www.sad24.pl/zrozumiec-potrzeby-konsumenta-klucz-do-sukcesu-w-sprzedazy-jablek]. 
 

http://www.sad24.pl/zrozumiec-potrzeby-konsumenta-klucz-do-sukcesu-w-sprzedazy-jablek/
http://www.sad24.pl/zrozumiec-potrzeby-konsumenta-klucz-do-sukcesu-w-sprzedazy-jablek/
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GRUPY DOCELOWE 
Grupę docelową na rynkach Niemiec, Danii, Szwecji stanowią:  
1. Grupa nr 1 – Biznes. 
Do grupy nr 1 należą przedsiębiorcy, managerowie sieci handlowych, handlowcy w branży spożywczej, 
przedstawiciele firm dystrybucyjnych oraz sieci handlowych, importerzy oraz dystrybutorzy owoców i 
warzyw. 
Do grupy tej skierowane będą działania takie jak targi, spotkania biznesowe, seminaria, warsztaty, itp. 
Duża uwaga położona będzie na dotarcie do największych sieci handlowych obecnych na danym rynku 
(Niemcy – Lidl, Kaufland, Edeka, Grupa Rewe, Grupa Schwarz, Grupa Aldi i Grupa Metro; Dania i 
Szwecja – Netto, Lidl, Rema1000, Bilka). 
Skuteczne dotarcie do tej grupy docelowej będzie stanowiło klucz udanej kampanii promocyjnej i 
sprzedaży „jabłek grójeckich” na ww. rynkach, ponieważ to ta grupa będzie miała największy wpływ na 
realizację celów programu, gdyż odpowiada bezpośrednio za wprowadzenie i skuteczną dystrybucją 
owoców wśród konsumentów.   
2.  Grupa nr 2 – Konsumenci. 
Wśród konsumentów środek ma na celu w szczególności dotarcie do następujących grup osób: 
- głównie - kobieta w wieku 30-50 lat, jest zamożna, dba o zdrowie swojej rodziny, interesuje się zdrową 
żywnością, często jest matką, prowadzi zdrowy styl życia, chce być atrakcyjna i jak najdłużej zachować 
młodość, skłonna do zakupu droższych produktów 
- kobiety dbające o zdrowie, interesujące się zdrowym trybem życia, doceniające korzyści ze 
spożywania owoców wysokiej jakości, 
- mężczyźni, dbający o zdrowie, interesujący się zdrowym trybem życia, doceniający korzyści ze 
spożywania owoców wysokiej jakości. 
- wszyscy konsumenci w wieku 18 lat+, świadomie podejmujący decyzję w zakresie zakupu zdrowej 
żywności o wysokiej jakości. 
 
TENDENCJE W ZAKRESIE KONSUMPCJI W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ 
W krajach docelowych, podobnie jak w całej Europie zachodniej ("starych" krajach UE) - Europejczycy 
deklarują dokonanie zmiany swojej diety. Ponad połowa stwierdzała, że zwiększyła lub zwiększy w 
najbliższej przyszłości ilość spożywanych warzyw i owoców. Główną przyczyną zmian w diecie jest 
kontrolowanie wagi oraz dbałość o zdrowie. Dla przykładu 70% Duńczyków zgłasza zmianę diety w 
kierunku większego spożycia owoców i warzyw. Zmiany deklarują przede wszystkim kobiety zamożne, 
dobrze wykształcone - czynne zawodowe i/lub prowadzące dom, aktywne zawodowo. Ostatnie 
tendencje wskazują jednak, że Wpływ czynników takich jak wiek, płeć i status społeczno-ekonomiczny 
jest równoważony przez inne [http://www.vegepolska.pl/konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-europie-czy-
europejczycy-spozywaja-ich-wystarczajaco-duzo]: 
- preferencje żywieniowe, wiedzę, umiejętności i przystępność cenową,  
- czynniki osobiste, takie jak np. wiara we własne możliwości, poczucie własnej wartości, postrzeganie 
ograniczeń czasowych, wartości osobiste oraz przekonanie, że własna dieta jest zdrowa. 
- środowisko społeczne — wsparcie społeczne, wzorce społeczne i żywieniowe oraz atmosfera w czasie 
posiłków itd. wywierają wpływ na preferencje żywieniowe i na stosunek do warzyw i owoców, 
determinując wybory i nawyki żywieniowe. 
 
Obecny stan wiedzy konsumentów. 
Celem informacyjnym środka jest wzmocnienie świadomości konsumentów o unijnych systemach 
jakości na rynkach docelowych – w przypadku niniejszego środka, chodzi o system „Chronione 
Oznaczenie Geograficzne”. 
W chwili obecnej, na podstawie dostępnego specjalnego raportu Eurobarometr 440, stan wiedzy 
konsumentów na temat ChOG i jego zalet jest niewielki. Na pytanie o rozpoznawanie logo Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego, wśród badanych konsumentów na rynkach docelowych następujący 
odsetek odpowiedział twierdząco: 
- Niemcy – 9%, 
- Szwecja – 8%, 
- Dania – 6 %.  
 
Wyzwania na rynkach docelowych 
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Jak wynika z wyżej przytoczonych danych, największym wyzwaniem będzie rozpropagowanie unijnego 
systemu jakości ChOG wśród konsumentów na rynkach docelowych. Społeczeństwa docelowe 
charakteryzują się wysoką zamożnością, w związku z czym chętniej sięgają po żywność premium i eko. 
Wyzwaniem będzie również podkreślenie wyjątkowości promowanego produktu – „jabłek grójeckich” z 
ChOG, ponieważ w Niemczech, Danii i Szwecji istnieje wiele produktów premium nieposiadających 
unijnych systemów jakości, ale z uwagi na ilość takich produktów, wyzwaniem będzie „przebicie się” 
wśród tej oferty. Tego rodzaju zagrożenie zminimalizowane będzie jednak poprzez prawidłowo 
zdefiniowane środki promocji w trakcie kampanii, dzięki czemu oferta „jabłek grójeckich” będzie 
rozpoznawalna wśród konsumentów oraz znane będą im zalety wynikające z posiadania Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego. 
 
Segmenty o silniejszej i słabszej świadomości 
Podobnie jak w wielu innych krajach, również w Niemczech, Danii i Szwecji najwyższą świadomością, 
zarówno w kwestii rozpoznawalności systemu „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, jak i w kwestii 
zalet wynikających ze zdrowego żywienia i spożywania produktów o wysokiej jakości, charakteryzują się 
mieszkańcy dużych miast. Mieszkańcy terenów wiejskich wciąż dużą wagę przywiązują do ceny, co 
często spowodowane jest niższym niż w miastach poziomem zarobków, ale również mniejsza ofertą w 
zakresie wyboru produktów ekologicznych.  
 
Analiza SWOT 
Poniżej zaprezentowaną prosta analizę SWOT związaną z projektem oraz wejściem na rynki docelowe – 
z uwagi na fakt, iż profil konsumentów i biznesu jest we wszystkich 3 krajach docelowych bardzo 
podobny, poniższa analiza jest jednolita dla wszystkich 3 krajów: 
Silne strony:  
- doświadczenie w promocji „jabłek grójeckich” i Chronionego Oznaczenia Geograficznego na rynku 
krajowym, 
- wysoka jakość oferowanych jabłek, odróżniających się wyższą kwasowością od pozostałych odmian, 
- szeroka oferta popularnych na rynku Niemiec, Danii i Szwecji jabłek – w szczególności odmiany Gala, 
- doświadczony zespół odpowiedzialny za koordynację projektu. 
Słabe strony: 
- brak środków finansowych na realizowanie kampanii promocyjnych na rynkach docelowych. 
Szanse: 
- stale zwiększający się odsetek konsumentów ukierunkowanych na spożywanie zdrowej żywności, 
- niski do chwili obecnej wskaźnik rozpoznawalności unijnych systemów jakości, co przekłada się na 
duże możliwości w zakresie rozpropagowania Chronionego Oznaczenia Geograficznego,  
- rosnąca konsumpcja owoców, w tym jabłek, 
Zagrożenia: 
- konkurencja producentów spoza UE, 
- konkurencja produktów premium, nieposiadających unijnych systemów jakości. 
 
Dotychczas zrealizowane środki przez Organizację Inicjującą 
Organizacja inicjująca wykonała szereg podobnych kampanii promocyjnych, jednak odbywały się one na 
rynku polskim. Najważniejsze działania promocyjne zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat zostały 
wymienione w Sekcji 8. 
Wszystkie podejmowane działania promocyjne, poprzez promowany produkt w postaci „jabłek 
grójeckich” z Chronionym Oznaczeniem geograficznym, miały na celu promocję zdrowia, zdrowej 
żywności, wysokiej jakości jabłek, walorów zdrowotnych oraz uwypuklenie zalet, jakie posiadają 
produkty z unijnymi systemami jakości.  

 
3. Cele działania 

W trakcie typowania głównych celów niniejszego Środka (Projektu) brano pod uwagę przede wszystkim 
główne przesłanie konkursu „Programy proste na rynku wewnętrznym”, a w szczególności zapisy 
Tematu 1, którego rolą jest promocja i poszerzanie wiedzy o unijnych systemach jakości. 
 
Główne cele projektu to: 
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Cel informacyjny:  
- Zwiększenie rozpoznawalności i podniesienie wiedzy o unijnym systemie jakości (ChOG) wśród 
konsumentów w krajach docelowych. 
W chwili obecnej, na podstawie dostępnego specjalnego raportu Eurobarometr 440, stan wiedzy 
konsumentów na temat ChOG i jego zalet jest niewielki. Na pytanie o rozpoznawanie logo Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego, wśród badanych konsumentów na rynkach docelowych następujący 
odsetek odpowiedział twierdząco: 
- Niemcy – 9%, 
- Szwecja – 8%, 
- Dania – 6 %.  
Wartość odniesienia w przypadku braku realizacji Środka można przyjąć o 1-2% wyższe, ponieważ 
badania Eurobarometr były przeprowadzane w 2017 roku, a realizacja Środka rozpocznie się w 2019 
roku. Zatem wartości odniesienia można określić następująco: 
- Niemcy – 10%, 
- Szwecja – 9%, 
- Dania – 7%.  
W wyniku realizacji środka przewiduje się osiągnięcia następującego poziomu świadomości 
konsumentów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym: 
- Niemcy – 12 %, 
- Szwecja – 15 %, 
- Dania –  13 %.  
 
Cel ekonomiczny:  
- Wzrost sprzedaży owoców i warzyw z ChOG na danym rynku docelowym.  
Zgodnie z metodologią przedstawioną w Sekcji 7, obecna wartość owoców i warzyw ChOG wygląda 

następująco: 

- Niemcy - 60,39 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia Środka. 

- Szwecja –3,82 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia Środka. 

- Dania - 8,26 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia Środka. 

 

Powyższe sumy stanowią wartość odniesienia do obliczenia poniższych korzyści gospodarczych. 

 

W wyniku projektu wartości sprzedanych produktów w sektora owoców i warzyw na trzech ww. rynkach 

wyniosą: 

- Niemcy – 64,61 mln – wzrost o 4,22 mln EUR, czyli o 7%, 

- Szwecja – 4,39 mln EUR, wzrost o 0,57 mln EUR, czyli o 15%, 

- Dania – 9,33 mln EUR, wzrost o 1,07 mln EUR, czyli o 13%. 

 

Łącznie wzrost sprzedaży produktów z sektora owoców i warzyw na trzech docelowych rynkach 
wyniesie 5,86 mln EUR 
 
Należy podkreślić, że powyższa wartość (5,86 mln EUR) stanowi również bezpośredni wskaźnik 
wzrostu sprzedaży produktów dla Organizacji Inicjującej. Organizacja Inicjująca na rok 2019 i 
2020 posiada certyfikaty umożliwiające sprzedaż około 130 000 ton jabłek z oznaczeniem ChOG 
„Jabłka grójeckie”, co przy średniej cenie liczonej za kilogram w ostatnich latach (około 0,7 EUR / 
kg), daje potencjał sprzedażowy na poziomie 91 mln EUR. Potwierdza to, że Organizacja 
Inicjująca jest w stanie osiągnąć wzrost sprzedaży o 5,86 mln EUR. 
 
Z uwagi na charakter projektu, cele będą miały przełożenie na cały rynek UE, a nie tylko docelowych 
państw, w których odbywała się będzie promocja, ponieważ poprzez skuteczną promocję na rynkach 
docelowych będą wpływały na poprawę świadomości konsumentów w całej Unii Europejskiej. 
Zaprezentowane cele ekonomiczne i informacyjne zostały oszacowane zgodnie z dokumentem 
„Wskazówki metodologiczne dotyczące obliczania korzyści ex post” – przy wskaźniku ekonomicznym 
uwzględniono wcześniejszą tendencję rynkową, natomiast szacowanie zwiększenia rozpoznawalności i 
podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości (ChOG) wśród unijnych konsumentów i 
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przedstawicieli biznesu odbędzie się w trzech fazach (pre-test, mid-test, post-test), co umożliwi 
maksymalnie dokładne zbadanie wpływu projektu na końcową świadomość konsumentów. 
 
Wskaźniki badawcze a faza i grupa celowa kampanii 
Przeprowadzenie testów odbędzie się techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Technika 
badań CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza czy też ankiety drogą 
internetową oraz wypełnienie go on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz 
najszybciej rozwijających się metod badań marketingowych. W porównaniu do innych metod, dzięki 
poczuciu anonimowości i możliwości udziału w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta, pozwala 
zgromadzić bardziej rzetelne dane.  
Określone dla środka cele zgodne są z celami odnoszącymi się do celów systemu promocji 
wymienionych w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, a w szczególności cele przyczyniają się do 
promowania unijnych systemów jakości i wzrostu udziału produktów z tymi oznaczeniami na rynku 
wewnętrznym, w związku z czym są zgodne z celem głównym wymienionym w rozporządzeniu, a więc 
zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego. 
Ponadto cele środka, poprzez wpływ na świadomość konsumentów na rynku wewnętrznym i 
podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości (w szczególności o Chronionym Oznaczeniu 
Geograficznym), zgodne są z celami szczegółowymi, wymienionymi w rozporządzeniu, a więc: 
- podniesienie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach stosowanych w 
Unii do metod produkcji; 
- zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i niektórych artykułów 
spożywczych oraz zwiększenie ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią; 
- podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność; 
- zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych i niektórych artykułów spożywczych w rynku. 
Proponowana strategia promocji skierowana będzie do sektora indywidualnych konsumentów (B2C) 
oraz profesjonalistów z branży (m.in. przedstawicieli sieci handlowych) i poprzez działania realizowane w 
kampanii, podkreślała będzie wyjątkowość „jabłek grójeckich”, promując tym samym unijne systemy 
jakości, dzięki czemu wśród konsumentów i profesjonalistów zwiększy się świadomość wartości 
dodanej, jaką nadaje danemu produktowi „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, podkreślając 
jednocześnie walory „jabłek grójeckich”, takich jak smak, jakość oraz historię sadów grójeckich, z których 
jabłka pochodzą. 
Wszystkie powyższe działania pozwolą na podniesienie z jednej strony rozpoznawalności, a z drugiej 
autentyczności i wiarygodności europejskich chronionych oznaczeń geograficznych – w tym przypadku 
ChOG. 
Określone dla niniejszego środka cele będą również zgodne z Rocznym programem prac, ponieważ  
promują unijne systemy jakości.  Stowarzyszenie ma świadomość, jak ważnym elementem promocji jest 
podkreślanie w trakcie kampanii promocyjnej oznaczenia ChOG posiadanego przez „jabłka grójeckie”, 
ponieważ dzięki temu zrealizowany zostanie kluczowy priorytet w ramach rynku wewnętrznego – 
konsumenci zyskają większa świadomość co do zalet produktów z chronionymi unijnymi oznaczeniami, 
a same produkty zyskają wartość dodaną i zwiększony zostanie ich potencjał rynkowy. 
W efekcie cele Środka będą zgodne z głównym przesłaniem Unii (zwiększenie konkurencyjności sektora 
rolno-spożywczego) ponieważ dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, zwiększy się 
konkurencyjność i spożycie unijnych produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych w ramach 
unijnego systemu jakości, nastąpi zwiększenie ich udziału w rynku dzięki czemu będą one bardziej 
widoczne. Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie Sady Grójeckie nie widzi zagrożeń w realizacji celów – 
cele zostały rzetelnie przygotowane w oparciu o wytyczne SMART i zostaną osiągnięte dzięki 
prawidłowemu wytypowaniu działań do realizacji w trakcie kampanii. W celu jednak przedstawienia 
dokładnej analizy potencjalnych ryzyk, w Sekcji 8 przedstawiono wszystkie potencjalne ryzyka, stopień 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz metody minimalizacji. 
Realizacja środka nie będzie miała wpływu na zatrudnienie w Organizacji Inicjującej. Jednak zawsze w 
wyniku działań promocyjnych następuje wzrost zainteresowania promowanymi produktami („jabłkami 
grójeckimi”), w związku z czym przewiduje się wzrost sprzedaży tych produktów, co może pociągnąć za 
sobą wzrost zatrudnienia w przyszłości. W związku z tym zatrudnienie zarówno w wersji bez 
realizowania środka, jak i z jego realizacją, pozostanie na niezmienionym poziomie.  
Do chwili obecnej Organizacja Inicjująca realizowała projekty promocyjne na terenie Polski. Projekty 
również miały na celu promowanie Chronionego Oznaczenia Geograficznego „Jabłka grójeckie”. 
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Efektem działań było zwiększenie skali sprzedaży oraz rozpoznawalności marki „Jabłka grójeckie” wśród 
konsumentów. Udało się również skutecznie dotrzeć do sektora B2B, w wyniku czego rozpoczęto 
dostawę jabłek do sieci handlowej „Lidl”.  
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż obecne cele wniosku są poniekąd komplementarne i 
kontynuują strategię promocyjną prowadzoną dotychczas przez Stowarzyszenie, ponieważ również 
odnoszą się do promocji i rozpowszechniania wiedzy o Chronionych Oznaczeniach Geograficznych oraz 
zwiększania udziału produktów wysokiej jakości w rynku. 
 
RETURN OF INVESTMENT (ROI) 
Wskaźnik zwrotu inwestycji został policzony jako iloraz sumy szacowanego wzrostu przychodów 
wygenerowanych w związku z realizacją projektu i wartości wkładu UE do projektu.  
Szacowany wzrost przychodów wynosić będzie 5 860 000 EUR, natomiast wkład UE do projektu to 2 
063 663,78 EUR. W związku z powyższym wartość wskaźnika ROI wynosi 2,84. Jest to bardzo dobry 
wynik, wskazujący na bardzo szybki zwrot z inwestycji. 

 
4. Strategia działania 

Jak wspomniano w Sekcji 3, Środek ma na celu realizację trzech celów: 
 
Cel informacyjny: - Zwiększenie rozpoznawalności i podniesienie wiedzy o unijnym systemie jakości 
(ChOG) wśród konsumentów w krajach docelowych. 
 
Cel ekonomiczny - Wzrost sprzedaży owoców i warzyw z ChOG na danym rynku docelowym.  
 
Mając na uwadze założone cele środka, określono dwie grupy docelowe, do których dotarcie zapewni 
skuteczną realizację celów. Dla wszystkich trzech docelowych krajów, w których odbywała się będzie 
promocja (Niemcy, Szwecja, Dania), ustalono następujące grupy docelowe: 
 
1. Grupa nr 1 – Biznes. 
Do grupy nr 1 należą przedsiębiorcy, managerowie sieci handlowych, handlowcy w branży spożywczej, 
przedstawiciele firm dystrybucyjnych oraz sieci handlowych, importerzy oraz dystrybutorzy owoców i 
warzyw. 
Do grupy tej skierowane będą działania takie jak targi, spotkania biznesowe, seminaria, warsztaty, itp. 
Duża uwaga położona będzie na dotarcie do największych sieci handlowych obecnych na danym rynku 
(Niemcy – Lidl, Kaufland, Edeka, Grupa Rewe, Grupa Schwarz, Grupa Aldi i Grupa Metro; Dania i 
Szwecja – Netto, Lidl, Rema1000, Bilka). 
Skuteczne dotarcie do tej grupy docelowej będzie stanowiło klucz udanej kampanii promocyjnej i 
sprzedaży „jabłek grójeckich” na ww. rynkach, ponieważ to ta grupa będzie miała największy wpływ na 
realizację celów programu, gdyż odpowiada bezpośrednio za wprowadzenie i skuteczną dystrybucją 
owoców wśród konsumentów.   
Powyższą grupę można określić jako grupę „B2B” (business to business). 
 
2. Grupa nr 2 – Konsumenci. 
Wśród konsumentów środek ma na celu w szczególności dotarcie do następujących grup osób: 
- głównie - kobieta w wieku 30-50 lat, jest zamożna, dba o zdrowie swojej rodziny, interesuje się zdrową 
żywnością, często jest matką, prowadzi zdrowy styl życia, chce być atrakcyjna i jak najdłużej zachować 
młodość, skłonna do zakupu droższych produktów 
- kobiety dbające o zdrowie, interesujące się zdrowym trybem życia, doceniające korzyści ze 
spożywania owoców wysokiej jakości, 
- mężczyźni, dbający o zdrowie, interesujący się zdrowym trybem życia, doceniający korzyści ze 
spożywania owoców wysokiej jakości. 
- osoby w wieku 18 lat+, świadomie podejmujące decyzje o zakupie zdrowej żywności o wysokiej 
jakości. 
Powyższą grupę można określić jako grupę „B2C” (business to customer). 
 
Wybór działań w odniesieniu do celów. 
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W przypadku obu celów do ich realizacji wybrano działania skierowane zarówno do sektora 
biznesowego (B2B) jak i do konsumentów indywidualnych (B2C).  
Działaniami skierowanymi do sektora B2B będą: 
- wyjazdy na targi branżowe,  
- wyjazdy na misje gospodarcze,  
- reklama w mediach branżowych, skierowanych do biznesu.  
Działaniami skierowanymi do sektora B2C będą: 
- działania reklamowe w mediach skierowanych do odbiorcy końcowego 
Planując budżet kampanii brano pod uwagę w szczególności odpowiedni podział kwot pomiędzy 
działania skierowane do grupy B2B, jak i do grupy B2C. Z doświadczeń zaobserwowanych z projektów 
promocyjnych realizowanych przez inne podmioty, oraz wyników tych działań, wyciągnięto wnioski, które 
pozwoliły na wyznaczenie odpowiednich proporcji podziału budżetu pomiędzy ww. grupy.  
Przyjęty podział kształtuje się w okolicach 65% kwoty budżetu przeznaczonej na działania bezpośrednio 
skierowane do grupy B2B oraz 35% kwoty budżetu skierowanej na działania B2C. Proporcje podziału 
będą zastosowane (z niewielkimi różnicami na każdym z rynków docelowych). 
Podział ten umotywowany jest następująco: 
- działania skierowane do B2B wpływają na zwiększenie zamówień z sieci handlowych, a co za tym idzie 
zamówienia wpłyną na zwiększenie udziału żywności ChOG w żywności ogółem, 
- zwiększenie wolumenu zamówień w sieciach handlowych pozwala na zwiększenie rozpoznawalności 
żywności ChOG przez konsumentów odwiedzających daną sieć handlową, 
- przekonanie do siebie osób wchodzących w skład grupy B2B jest najskuteczniejszym sposobem na 
zwiększenie sprzedaży żywności ChOG, 
- działania skierowane do B2C mają na celu przede wszystkim podniesienie świadomości konsumentów 
na temat zalet i jakości żywości ChOG, a zwiększenie obecności i sprzedaży jest realizowane poprzez 
skuteczne działania skierowane do B2B. 
 
Dostosowanie strategii do działań na rynkach docelowych. 
Przy wyborze strategii na dany rynek, brano pod uwagę specyfikę danego ryku, jego rozwój oraz 
rozpoznawalność i świadomość konsumentów na temat produktów z oznaczeniem ChOG. 
Poniżej zaprezentowano niektóre z aspektów rynków niemieckiego, szwedzkiego i duńskiego, jakie 
brano pod uwagę: 
 
Niemcy:  
- Zamożne społeczeństwo gotowe więcej zapłacić za produkty wyższej jakości i z pewnego źródła 
(ChOG). 
- Kraj pochodzenia największych sieci handlowych (Lidl, Aldi, Kaufland) – przekonanie menedżerów tych 
sieci może skutkować zamówieniami do tych sieci jabłek ChOG również w innych krajach, gdzie obecne 
są te sieci. 
- Rynek niemiecki jest obecnie największym importerem jabłek, a zarazem stanowi największą 
gospodarkę Unii Europejskiej (4 gospodarka na świecie pod względem PKB – za USA, Chinami i 
Japonią)– co podkreśla wysoki potencjał sprzedaży jabłek wysokiej jakości.  
- Rynek o stabilnej sytuacji gospodarczej i bardzo wysokiej ilości konsumentów - 81,8 mln ludzi.   
- Rolnictwo w Niemczech zaspokaja jedynie 10-15%, co zmusza do dużego importu owoców i warzyw. 
- Relacja cena/jakość – największa przewaga konkurencyjna polskich firm na rynku niemieckim.  
- Dobre położenie geograficzne (bliskość i łatwość dostępu, rozbudowana infrastruktura)  
 
Dania: 
- Zamożne społeczeństwo gotowe więcej zapłacić za produkty wyższej jakości i z pewnego źródła 
(ChOG) 
- Zalecenia spożywania warzyw i owoców – aż 600 g dziennie.  
- Prowadzone są już inicjatywy krajowe ukierunkowane na zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców 
wśród dzieci - Frugtkvarter — Dania (http://www.frugtkvarter.dk/) 
- Coraz większe zainteresowanie produktami z oznaczeniem Chronione Oznaczenie Geograficzne. 
Niewielka ilość produktów duńskich posiadających oznaczenia unijne. Niska świadomość na temat 
produktów posiadających oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne i korzyści wynikających z 
tych oznaczeń.  

http://www.frugtkvarter.dk/
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- Coraz większe zainteresowanie zdrowym stylem życia, zwiększeniem konsumpcji warzyw i owoców  
- Stabilna, choć wolno rozwijająca się gospodarka.  
- Bliskość i łatwość transportu jabłek na rynek duński.  
 
Szwecja: 
- Statystyczny mieszkaniec tego kraju spożywa 60 kg świeżych warzyw rocznie i 70 kg owoców. Średnio 
daje to ok. 400 g na dziennie na obywatela, czyli odpowiednio dużo wg zaleceń WHO. Jednak narodowa 
agencja ds. żywienia zaleca w Szwecji 500 g tych produktów, z czego większość powinny stanowić 
warzywa. Badania wskazują, że tylko co 10. kobieta i co 25. mężczyzna spożywają zalecane porcje 
(niskie spożycie jabłek). 
- Zamożne społeczeństwo gotowe więcej zapłacić za produkty wyższej jakości i z pewnego źródła 
(ChOG) 
- Popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem święto jabłka w Szwecji – Apple Market 2018.  
- Coraz większe zainteresowanie produktami z oznaczeniem Chronione Oznaczenie Geograficzne. 
Niewielka ilość produktów Szwedzkich posiadających oznaczenia unijne. Niska świadomość na temat 
produktów posiadających oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne i korzyści wynikających z 
tych oznaczeń.  
- Coraz większe zainteresowanie zdrowym stylem życia, zdrową żywnością, zwracanie uwagi na jakość 
produktów.  
- Konsumenci wymagają jabłek świeżych, o odpowiednim wyglądzie i smaku – duża szansa na 
zagospodarowanie niszy wynikającej z braku odpowiedniej jakości jabłek.  
- Konieczność uświadamiania społeczeństwa na temat zalet żywności z oznaczeniem ChOG.  
Mając na uwadze powyższe specyfikacje rynków, dokonano odpowiedniego wyboru działań. Wybór 
działań w odniesieniu do celów został przygotowany kompleksowo, tak aby dotrzeć do założonych grup 
docelowych i osiągnąć założone rezultaty. Ważne, by podjęte przez trzy lata działania zbudowały we 
wszystkich kanałach dystrybucji świadomość dotyczącą wyjątkowości jabłek z Chronionym 
Oznaczeniem Geograficznym. Wzajemne relacje i spójność prowadzonej komunikacji mają w pierwszym 
roku zbudować świadomość i dać możliwość poznania produktu Jabłek Grójeckich oraz budowanie 
pozytywnego wizerunku i relacji biznesowych. W II roku działania mają na celu utrwalanie, pogłębianie i 
wzmacnianie świadomości.  

 
Zaplanowane działania i określony budżet został podzielony w przybliżeniu w stosunku 50/25/25 dla 
Niemcy/Dania/Szwecja.   
Decyzja uargumentowana jest dynamicznym rozwojem polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. 
Niemcy od lat pozostają partnerem gospodarczym Polski. Na rynku Szwecji i Danii istnieje duża 
możliwość promocji produktów z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym ze względu na niską 
rozpoznawalność unijnych oznaczeń i korzyści z nich wynikających. 
 
Z uwagi na fakt, iż Środek będzie miał na celu również uzyskanie korzyści ekonomicznych, Organizacja 
Inicjująca podkreśla, iż cel ekonomiczny zostanie zrealizowany w wyniku dwóch przesłanek: 
- wzrost konsumpcji jabłek, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konsumpcji również jabłek ChOG, 
- stopniowego zwiększania udziału jabłek ChOG w rynku owoców i warzyw w wyniku wypierania jabłek 
gorszej jakości, nie certyfikowanych i pochodzących spoza terenu UE. 
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Środek a synergia z innymi działaniami promocyjnymi 
Z uwagi na cele środka, można uznać, iż cały projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych do chwili 
obecnej przez Organizację inicjującą. Wykaz niektórych z przeprowadzonych działań wymieniony jest w 
Sekcji 8.  
Synergia z wyżej wymienionym działaniami polega na tym, iż zarówno te prowadzone dotychczas, jak i 
te planowane w ramach środka, polegają na promocji jakości produktów z oznaczeniem ChOG, 
podkreślaniu ich wyjątkowości oraz smaku. Prowadzone do chwili obecnej kampanie na rynku polskim 
posiadają spójny przekaz z tym, jaki trafiał będzie do grup docelowych w wyniku realizacji środka – a 
więc dotyczył będzie przede wszystkim podkreślania jakości i zalet produktów z unijnym systemem 
jakości ChOG. 
 
Środek a promocja systemu 
Z uwagi na fakt, iż środek promował będzie unijny system jakości „Chronione Oznaczenie 
Geograficzne”, na każdym z „Jabłek grójeckich” znajdowała się będzie naklejka potwierdzająca 
spełnianie przez produkt kryteriów warunkujących możliwość posługiwania się oznaczeniem ChOG. 
 
STRATEGIA KOMUNIKACYJNA 
W krajach Europy Północnej, w której dominują gospodarstwa o wysokim stopniu mechanizacji oraz 
zakłady przetwórcze (Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Szwecja) istotną rolę odgrywa produkcja 
żywności bezpiecznej dla zdrowia.  

 
 
Rysunek 1: Średnie spożycie warzyw i owoców w podziale na kraje (w gramach na dzień), z 
wyłączeniem soków (13) 
Prowadzona kampania skupiać się będzie na podkreślaniu najważniejszych cech jabłek, 
bezpieczeństwa i jakości oraz ich walorów odżywczych i smakowych wynikających z warunków 
glebowych i klimatycznych terenu, z którego pochodzą jabłka.   
Zróżnicowanie przygotowywanych komunikatów prasowych będzie odbywać się już na poziomie 
dotarcia do grup docelowych. Przygotowywane materiały będą potwierdzone pod względem 
merytorycznym przez eksperta Instytutu Żywności i Żywienia, prof. Dariusza Włodarka oraz zgodne z 
ogólnie przyjętymi danymi naukowymi i będą spełniać wymagania ustanowione w Dyrektywie Komisji 
2001/101/WE z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniającej dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do 
etykietowania, prezentacji i reklamy produktów spożywczych.  
W ramach prowadzonej kampanii podkreślane będzie oznaczenie jabłek jako Chronione Oznaczenie 
Geograficzne. Takie rozwiązanie zapewnia spójność z priorytetami komunikacyjnymi Komisji 
Europejskiej na 2016 rok oraz dodaje dodatkową wartość działaniom, które realizować będą 
jednocześnie oba cele określone w rozporządzeniu 1144/2014 tj.:  podkreślać będzie specyfikę unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa jabłek, ich autentyczności, wartości 
odżywczych, poszanowaniu środowiska i zrównoważonego charakteru oraz cech produktów rolnych 
oraz jakości, smaku, różnorodności i tradycji unijnej produkcji jabłek oraz podnoszeniu wiedzy o 
europejskich chronionych oznaczeniach pochodzenia „Jabłka Grójeckie” (zgodnie z komunikatami KE). 

http://www.vegepolska.pl/wp-content/uploads/2013/02/tabela_warzywa.jpg
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Prowadzona kampania będzie ukierunkowana na unijne systemy jakości, zapewniające konsumentom 
gwarancje w zakresie jakości produktu i jego cech lub stosowanego procesu produkcji, tworząc wartość 
dodaną produktów i zwiększają ich możliwości rynkowe. 
Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności przez konsumentów europejskich logo związanego z 
unijnymi systemami jakości oraz zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-
spożywczych zarejestrowanych w ramach unijnego systemu jakości, zwiększenie ich widoczności i 
zwiększenie ich udziału w rynku. 
Strategia promocyjna opierała się będzie na wykorzystaniu wielonarzędziowej kampanii informacyjno-
promocyjnej skierowanej do zdefiniowanych grup docelowych na trzech rynkach – Niemiec, Danii i 
Szwecji. Działania, które zostały zaplanowane w ramach realizowanego projektu mają na celu 
budowanie świadomości znaczenia wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i 
tradycyjnych, kreowanie mody na produkty z systemami jakości, wzbudzenie i utrzymanie 
zainteresowania europejskim system oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz edukowanie 
– zbudowanie pozytywnych nawyków konsumenckich. Wszystkie prowadzone działania mają 
upowszechnić informacje o tym, że Jabłka Grójeckie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym 
posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli, 
istnieje możliwość odtworzenia ich historii (tzw. traceability), odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia 
przyjaznemu naturze, swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają konkretnym regionom lub sposobom 
wytwarzania, ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia, ochrona 
przez unijny system powoduje, że ich fałszowanie jest karane.   
Realizacja działań przyczyni się do stworzenia pozytywnego wizerunku na rynkach docelowych, co w 
rezultacie wpłynie na zwiększenie świadomości oraz pozytywne postawy konsumenckie.  
Prowadzona komunikacja na zaproponowanych rynkach będzie spójna poprzez skupienie się na 
podkreśleniu cech i walorów Jabłek Grójeckich podkreślając jakość wynikającą z oznaczenia ChoG.   
Jabłko na rynkach Danii, Niemiec i Szwecji cały czas postrzegane jest jako owoc z wieloma walorami 
zdrowotnymi, łatwo dostępny przez cały rok, a zarazem produkt do natychmiastowej konsumpcji, dający 
wiele możliwości jego wykorzystania (deser, dżem, przekąska itp.). 
W pierwszej kolejności zostanie przygotowany key visual (KV) oraz hasła promocyjne, które będą 
wykorzystywane w czasie trwania projektu. Hasło promocyjne będzie opatrzone popularnym i często 
wykorzystywanym #hashtag do budowania kategorii tematycznej związanej z prowadzoną kampanią. Na 
bazie KV będą przygotowywane wszystkie materiały promocyjne, stoiska na targach itp.  
 
Główne działania:  
1. Reklama. 
2. Public Relations – media relations, organizacja wydarzeń prasowych – materiałów dla dziennikarzy, 
publikacje. 
3. Wydarzenia branżowe – stoiska na targach, seminaria, warsztaty, spotkania B2B. 
4. Social media – założenie kont i regularne prowadzenie kont na portalach społecznościowych 
Facebook oraz Instagram.  
5. Strona www. 
 
Główne przesłania:  
Podkreślenie wysokiej jakości, bezpieczeństwa, powtarzalności, wiarygodności, tradycji, wartości 
prozdrowotnych, wysokiej wartości odżywczej „Jabłek grójeckich”, korzyści wynikających ze spożywania 
„Jabłek Grójeckich”, zwiększenie świadomości konsumentów dotyczące metody produkcji „Jabłek 
Grójeckich”, korzyści wynikające z oznaczeń unijnych, podniesienie świadomości o produktach 
spożywczych pochodzących z Polski (w tym produktów oznaczonych ChoG).  
 
Kampania promocyjna oraz przesłanie unijne wyrażone będzie promowanym w trakcie projektu mottem: 
„Samo Zdrowie!- Jabłka z ChOG”. 
 
Kryteria fakultatywne 
Zgodnie z zasadami dotyczącymi wskazywania pochodzenia promowanych produktów, wskazanymi w 
art. 2–4 rozporządzenia (UE) 2015/1831, w ramach projektu promowany będzie przede wszystkim unijny 
system jakości w postaci „Chronionego Oznaczenia Geograficznego”. Dzięki temu zachowany zostanie 
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główny przekaz programu, jakim jest promowanie produktów unijnych, zarówno na rynku wewnętrznym, 
jak i w państwach trzecich. 
Mając na względzie ww. zapisy, jak również zapisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1144/2014, z uwagi na fakt, iż kampania promocyjna prowadzona będzie na rynku wewnętrznym 
UE, ewentualne wskazywanie pochodzenia promowanych produktów („Jabłek grójeckich”), będzie 
drugorzędne w stosunku do głównego przekazu unijnego w kampanii, a więc promowania unijnych 
systemów jakości.  
Jednakże uwzględniając zapisy Rozporządzenia 1144/2014, a w szczególności zapisy art. 4, ust. 2 lit. c, 
materiały informacyjne dotyczące promowanych produktów, a więc „Jabłek grójeckich” z oznaczeniem 
ChOG, będą wskazywały na pochodzenie tych jabłek, ponieważ sam fakt ich pochodzenia warunkuje ich 
wyjątkowość i przyznanie unijnego systemu jakości. W tym przypadku, promowanie pochodzenia 
produktu jest zgodne z zapisami Rozporządzenia 1144/2014. 
Jednocześnie Organizacja Inicjująca podkreśla, iż w ramach projektu nie będą eksponowane żadne 
znaki handlowe.  

 
5. Unijny wymiar działania 

W ramach unijnych systemów jakości wyróżniane są trzy następujące kategorie: 
- ChOG – Chronione Oznaczenie Geograficzne (z ang. PGI – Protected Geographical Indication), 
- ChNP – Chroniona Nazwa Pochodzenia (z ang. PDO - Protected Designation of Origin), 
- GTS – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (z ang. TGS - Traditional Guaranteed Speciality). 
W ramach Środka promowane będą produkty w postaci „jabłek grójeckich”, posiadających ChOG. 
Realizacja Środka będzie zgodna z głównym przesłaniem Unii (zwiększenie konkurencyjności sektora 
rolno-spożywczego) ponieważ dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, zwiększy się 
konkurencyjność i spożycie unijnych produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych w ramach 
unijnego systemu jakości, nastąpi zwiększenie ich udziału w rynku dzięki czemu będą one bardziej 
widoczne. 
 
Wymierną korzyścią z realizacji Środka będzie wzrost świadomości konsumentów na temat unijnych 
systemów jakości, co da wynik w postaci: 
- podniesienia wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach stosowanych w 
Unii do metod produkcji; 
- zwiększenia konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i niektórych artykułów 
spożywczych oraz zwiększenia ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią; 
- podniesienia wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność; 
- zwiększenia udziału unijnych produktów rolnych i niektórych artykułów spożywczych w rynku. 
 
Realizacja Środka pozwoli również osiągnąć korzyści innym unijnym producentom, w szczególności tym, 
którzy swoje produkty rolno-spożywcze opatrują jednym z trzech oznaczeń unijnych systemów jakości - 
ChOG, ChNP lub GTS. Zwiększona świadomość i rozpoznawalność unijnego systemu jakości ChOG 
wpłynie na zwiększone zainteresowanie oraz podniesienie wiedzy na temat dwóch kolejnych systemów 
jakości. Dzięki temu każdy unijny producent oznaczający swoje produkty unijnym systemem jakości, 
będzie miał zapewnioną zwiększoną rozpoznawalność jakości swojego produktu, co przełoży się 
bezpośrednio na zwiększone wpływy danego producenta. 
 
Warto podkreślić, iż cała kampania będzie miała na celu promowanie unijnych norm jakości i 
bezpieczeństwa produkcji. W każdym z działań realizowanych w ramach projektu, podkreślana będzie 
wyjątkowość „jabłek grójeckich”, a co za tym idzie wszystkich produktów z oznaczeniem ChOG. 
Pozytywny skutek tej promocji będzie widoczny głównie w osiągnięciu wartości docelowej celu 
informacyjnego niniejszego środka, jakim jest „Zwiększenie rozpoznawalności i podniesienie wiedzy o 
unijnym systemie jakości (ChOG) wśród konsumentów w krajach docelowych”. 
 
Osiągniecie powyższego celu możliwe będzie dzięki kampanii realizowanej do dwóch grup docelowych – 
szeroko rozumianego „biznesu”, zapewniającego skuteczne ulokowanie nowego produktu na danym 
rynku i umożliwiającego promocję tego typu produktów oraz do konsumentów, którzy są głównym 
odbiorcą przekazu informacyjnego. Odpowiednio dobrane działania do każdej z grup pozwolą na 
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zwiększenie znajomości produktów europejskich zarówno wśród opinii publicznej, jak i w kręgach 
handlowych. 
 
Przewiduje się, iż sposób realizacji Środka oraz działania podejmowane w jego trakcie, doprowadzą do 
synergii z innymi organizacjami zrzeszającymi producentów i dystrybutorów owoców i warzyw na 
rynkach docelowych w Niemczech, Danii i Szwecji. Synergia, mimo, iż nie jest ściśle zaplanowana na 
tym etapie, to uwidoczni się najprawdopodobniej w jednolitym przekazie, jaki niosły będą działania 
podjęte w ramach środka w stosunku do przekazu promowanego przez organizacje zrzeszające 
producentów w docelowych krajach. Jednak Organizacja inicjująca, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, 
w dużo szerszy sposób będzie mogła wspierać przekaz promujący jakość i zalety produktów z unijnymi 
systemami jakości.  
 
Ponadto przewiduje się, że po zakończeniu Środka może nastąpić rozwój współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi producentów na rynkach docelowych, co da efekt w postaci kontynuacji działań 
promocyjnych mających na celu podkreślenie zalet produktów z oznaczeniami ChOG, ChNP i GTS. 
 
Należy podkreślić, iż kampania będzie miała również wpływ na zdefiniowane grupy docelowe (Biznes i 
Konsumentów), ponieważ podniesie wśród tych grup świadomość na temat korzyści, jakie niesie 
spożywanie zdrowej i wysokiej jakości żywności. 
 
Zasięg geograficzny kampanii będzie obejmował trzy kraje docelowe – Niemcy, Danię i Szwecję, ale z 
uwagi na fakt, iż są to kraje Unii Europejskiej, można określić iż poprzez turystów i przedsiębiorców z 
innych krajów, kampania będzie miała zasięg geograficzny obejmujący całą Unię Europejską, a w 
optymistycznym wariancie – również kraje z innych kontynentów. 
 
Z uwagi na fakt, iż Środek dotyczy działań promocyjnych prowadzonych na terenie Unii Europejskiej, 
cała kampania ma na celu podniesienie świadomości konsumentów głównie na rynku wewnętrznym. 
Jednak zwiększona obecność owoców i warzyw ChOG na wspólnym rynku, pośrednio przyczyni się do 
promocji tego rodzaju produktów również na arenie międzynarodowej, ponieważ ze specyfiką tych 
produktów zapoznawani będą również turyści i przedsiębiorcy z całego świata odwiedzający kraje 
docelowe.  

 
6. Opis działań i analiza sytuacji budżetowej 

 
Wszelkie poniższe działania wspólne, takie jak: 
- Koordynacja projektu, 
- Key visual, 
- Narzędzia komunikacji, 
- ciągłe Działania PR, 
- Strona www, 
- koszty pośrednie 
są wspólne dla trzech Państw docelowych, a ich koszty rozkładają się w następujących proporcjach: 
- Niemcy – 50%, 
- Dania – 25%, 
- Szwecja – 25%. 
 
Powyższy podział wynika przede wszystkim z większych nakładów czasowych, jakie poniesione zostaną 
na działania na rynku niemieckim. Na rynkach duńskim i szwedzkim szacuje się podobną 
czasochłonność, stąd podział na te kraje jest równy. 
 
W pakietach roboczych, w wypadku, gdy w danym pakiecie uwzględnione jest wynagrodzenie 
Organizacji Wdrażającej, wynosi ono 10% każdego kosztu. Dzienna stawka wynagrodzenia Organizacji 
Wdrażającej określona jest na 800 EUR, a przy każdym podsumowaniu wskazano liczbę dni 
poświęconych przez Organizację Wdrażającą na działania w ramach pakietu. 
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Pakiet 
robocz
y 1 

1.Koordynacja projektu - Koszt personelu organizacji będącej wnioskodawcą 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Koordynacja i zarządzanie projektem przez Organizację inicjującą 

Opis 
działa
nia 

W ramach działania 4 pracowników Organizacji Inicjującej zarządzało będzie projektem, 
prowadziło nadzór nad realizacją prac przez Organizację Wdrażającą, monitorowało będzie 
postęp i efekty kampanii promocyjnej, odpowiadało będzie za prowadzenie wszelkiej 
korespondencji związanej z projektem.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

Skuteczne zarządzanie i zrealizowanie Środka 
przez Zespół Organizacji Inicjującej. 

Skuteczne zarządzanie i zrealizowanie 
Środka przez Zespół Organizacji Inicjującej. 

Analiz
a 
budżet
u 

 Kierownik Projektu – 132 osobodni, stawka 
190 EUR / dzień = 25 080 EUR 
Koordynator merytoryczny kampanii – 132 
osobodni, stawka 50 EUR = 6 600 EUR 
Koordynator ds. roboczych projektu – 132 
osobodni, stawka 47 EUR = 6 204 EUR 
Zastępca Koordynatora ds. roboczych – 132 
osobodni, stawka 40 EUR = 5 280 EUR 

Kierownik Projektu – 132 osobodni, stawka 
190 EUR / dzień = 25 080 EUR 
Koordynator merytoryczny kampanii – 132 
osobodni, stawka 50 EUR = 6 600 EUR 
Koordynator ds. roboczych projektu – 132 
osobodni, stawka 47 EUR = 6 204 EUR 
Zastępca Koordynatora ds. roboczych – 132 
osobodni, stawka 40 EUR = 5 280 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

43 164 EUR 43 164 EUR 

Realiz
acja 

Organizacja Inicjująca 

 
Pakiet 
robocz
y nr 2 

8.Pozostałe działania 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (key visual) i logotypu kampanii z uwzględnieniem 
hasła reklamowego „Just Health! – PGI Apples” 

Opis 
działa
nia 

Przygotowanie analizy oraz zaprojektowanie identyfikacji wizualnej kampanii uwzględniającej 
logotyp "Chronione Oznaczenie Geograficzne" oraz hasło reklamowe: Samo zdrowie! – Jabłka 
z ChOG 
- Stworzenie księgi znaku oraz logotypu kampanii 
- Stworzenie identyfikacji wizualnej kampanii (key visual) 
- Opracowanie projektów graficznych materiałów: folder, ulotka, wizytówka, długopis, pendrive, 
papier firmowy, torba, roll-up, banner reklamowy do Internetu, projekt do mediów 
społecznościowych, wzór reklamy prasowej, wzór reklamy outdoor. 
- Wykonanie 2 sesji zdjęciowych do folderu, materiałów kampanii oraz do wykorzystania w 
komunikacji, PR, mediach społecznościowych, na stronie internetowej i w projektach stoisk 
targowych. Sesja zostanie wykonana w sadach jabłkowych oraz w nowoczesnych zakładach 
przetwórczych (łącznie 4 lokalizacje), reprezentatywnych dla europejskiej prdukcji wysokiej 
jakości jabłek ChOG. W trakcie sesji w sadach zostanie wykorzystany dron, dzięki czemu 
powstaną unikalne ujęcia ukazujące z szerokiej perspektywy europejskie sady. Pierwsza sesja 
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zostanie wykonana na wiosnę, w czasie kwitnienia sadów, druga sesja wczesną jesienią, w 
okresie początku zbiorów jabłek. 
- Zakup zdjęć "stockowych" na potrzeby Kampanii z licencjami na rynki docelowe - 
maksymalnie 100 zdjęć. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

Logotyp kampanii, które będzie stanowiło element wyróżniający kampanię i pojawi 
się na wszystkich materiałach i projektach. 
Księga znaku zawierająca zasady stosowania logotypu, czcionek użytych w 
projektach 
Zestaw projektów do stosowania w kampanii, w tym projektów reklam do wszystkich 
mediów z przeznaczeniem do późniejszego przeformatowywania do wymaganego 
przez dane medium formatu. 
200 wysokiej jakości zdjęć (100 stockowych oraz 100 z sesji zdjęciowej) 
pokazujących produkcję europejskich jabłek ChOG, przeznaczonych do 
wykorzystania w materiałach kampanii, w komunikacji, PR, na stronie internetowej. 

Nie 
dotyczy
. 

Analiz
a 
budżet
u 

Logotyp kampanii   5.000 EUR 
Księga znaku 13.000 EUR 
Zestaw projektów 9.800 EUR 
200 wysokiej jakości zdjęć 11.500 EUR 
 

 

Działa
nie 1 
razem 

39.300 EUR, w tym wynagrodzenie Organizacji wdrażającej = 3 930 EUR (4,91 dni). 
Nie 
dotyczy 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 3 

5. Narzędzia komunikacji 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Materiały promocyjne 

Opis 
działa
nia 

Produkcja wysokiej jakości materiałów i gadżetów, które będą dystrybuowane w trakcie trwania 
kampanii na wszystkich wydarzeniach. Materiały będą oznakowane logo ChOG i hasłem 
reklamowym „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”.  
Stworzenie treści przy pomocy ekspertów, tłumaczenie i skład (DTP) katalogu, który będzie 
zawierał informację o produkcji wysokiej jakości jabłek ChOG, ich walorach i korzyściach z ich 
spożywania, a także o możliwościach ich zakupu i transportu. 
Dla kampanii zostanie wyprodukowane: 
- 9 roll-upów (do wykorzystania podczas misji gospodarczych i konferencji) 
- 3.900 pakietów materiałów (torba, katalog, długopis, pendrive, wizytówki) dla całej 2-letniej 
kampanii, które będą dystrybuowane w następujących ilościach: 
300 pakietów na każdych targach 
250 pakietów na każdej misji 
100 na każdej konferencji 
100 pakietów dla każdego biura prasowego na potrzeby obsługi dziennikarzy. 
 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 
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Rezult
aty 

Produkcja i dystrybucja 2.800 szt. pakietów 
materiałów, które będą dystrybuowane 
podczas wydarzeń – dotarcie do 2.800 
przedstawicieli branży. 
Produkcja 5 roll-upów, które będą ustawione 
podczas misji gospodarczych i konferencji 
prasowych. 

Produkcja i dystrybucja 1.100 szt. pakietów 
materiałów, które będą dystrybuowane 
podczas wydarzeń – dotarcie do 1.100 
przedstawicieli branży. 
Produkcja 4 roll-upów, które będą ustawione 
podczas misji gospodarczych i konferencji 
prasowych. 

Analiz
a 
budżet
u 

Treść katalogu (copywriting, teksty 
eksperckie), skład (DTP), tłumaczenia: 12.560 
EUR 
Produkcja i druk materiałów na potrzeby 
pierwszego roku kampanii (roll-upy, kataloi, 
torby, wizytówki, długopisy, pendrivy): 35.490 
EUR 
Transport materiałów na 8 wydarzeń: 20.000 
EUR 
 

Produkcja i druk materiałów na potrzeby 
drugiego roku kampanii (roll-upy, katalogi, 
torby, wizytówki, długopisy, pendrivy): 29.650 
EUR 
Transport materiałów na 8 wydarzeń: 20.000 
EUR 

Działa
nie 1 
razem 

68 050 EUR, w tym 6 805 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (8,50 
dni) 

49 650 EUR, w tym 4 965 EUR 
wynagrodzenie Organizacji Wdrażającej (6,20 
dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 4 

2. Public Relations – Ciągłe Działania PR (biuro PR) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Działania Public Relations 

Opis 
działa
nia 

Prowadzenie biura PR, które będzie zajmowało się dystrybucją materiałów prasowych, bieżącą 
obsługą zapytań od dziennikarzy i osób zainteresowanych kampanią, oraz monitoringiem 
mediów. 
Wysyłka informacji prasowych: na rozpoczęcie kampanii, po wydarzeniach (obecność na 
targach, misjach gospodarczych, organizacja study tour…) – maksymalnie 12 informacji 
rocznie. 
Monitoring mediów po wydarzeniach oraz po wysyłce materiałów prasowych, opracowanie 
raportów z obecności kampanii w mediach. 
Stworzenie bazy danych dziennikarzy na każdym z rynków docelowych kampanii. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

200 dziennikarzy na każdym z rynków w 
bazie danych 
2.400 kontaktów z dziennikarzami (12 
wysyłek do 200 dziennikarzy) na każdym z 
rynków. 
12 informacji prasowych na każdym z 
rynków 
12 raportów z monitoringu mediów na 
każdym z rynków 
10 artykułów w prasie, 1.000.000 kontaktów 
na każdym z rynków 

Zaktualizowana baza danych z 200 
dziennikarzami na każdym z rynków. 
2.400 kontaktów z dziennikarzami (12 wysyłek 
do 200 dziennikarzy) na każdym z rynków 
12 informacji prasowych na każdym z rynków 
12 raportów z monitoringu mediów na każdym z 
rynków 
10 artykułów w prasie, 1.000.000 kontaktów na 
każdym z rynków 
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Analiz
a 
budżet
u 

Stworzenie bazy danych dziennikarzy na 
każdy z rynków: 15.000 EUR 
Stały kontakt z dziennikarzami, odpowiedzi 
na pytania mediów: 9.000 EUR 
12 informacji prasowych, monitoring 
mediów, follow-up: 18.000 EUR 
Tłumaczenie tekstów:7.200 EUR 
 

Aktualizacja bazy danych dziennikarzy na 
każdy z rynków: 8.000 EUR 
Stały kontakt z dziennikarzami, odpowiedzi na 
pytania mediów: 9.000 EUR 
12 informacji prasowych, monitoring mediów, 
follow-up: 18.000 EUR 
Tłumaczenie tekstów:7.200 EUR 
 

Działa
nie 1 
razem 

49 200 EUR, w tym 4 920 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(6,15 dni) 

42 200 EUR, w tym 4 220 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (5,27 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 5 

3. Strona internetowa, media społecznościowe - Stworzenie, aktualizowanie i utrzymanie 
strony internetowej 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Strona www kampanii 

Opis 
działa
nia 

Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej kampanii dedykowanej na rynki docelowe 
Kampanii.  
Strona będzie przekazywała informacje o europejskich jabłkach ChOG oraz wysokim 
standardzie ich produkcji. Będzie prezentowała odmiany jabłek, ich charakterystykę, 
informację o sposobach ich produkcji od sadu po nowoczesne zakłady przetwórcze. Strona 
internetowa będzie podkreślała zalety produkcji jabłek ChOG oraz korzyści płynące z ich 
spożywania. Główne przesłanie strony internetowej to: jakość, tradycja uprawy, zdrowie, 
nowoczesny styl życia, zdrowe nawyki żywieniowe. Ponadto strona internetowa będzie 
zawierała aktualne informacje dotyczące kampanii, aktualizowane na bieżąco w trakcie całej 
kampanii. 
Konsumenci znajdą na stronie informacje dotyczące korzyści płynących ze spożycia jabłek z 
oznaczeniem ChOG 
Klienci biznesowi znajdą na stronie informacje dotyczące odmian jabłek, podstawowe 
informacje o możliwościach zakupu, sposobach pakowania, itp. 
Strona internetowa powstanie w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, szwedzkiej, 
duńskiej. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

Strona internetowa kampanii. 
Dotarcie do 18.000 odbiorców (UU) w 
pierwszym roku kampanii – na każdym z 
rynków. 

Strona internetowa kampanii. 
Dotarcie do 30.000 odbiorców (UU) w drugim 
roku kampanii  – na każdym z rynków. 

Analiz
a 
budżet
u 

Analiza rynków docelowych, projekt 
funkcjonalności, projekt struktury informacji, 
projekty graficzne podstron, obróbka grafiki,  
napisanie oprogramowania, umieszczenie 
treści i grafiki na stronie: 23.450 EUR 
Wynagrodzenia ekspertów (konsultacje do 
tekstów, teksty eksperckie): 8.200 EUR 
Copywriting: 3.750 EUR 
Tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, 

Analiza i aktualizacja tekstów – copywriting, 
obróbka grafiki, umieszczenie treści: 7.400 
EUR 
Wynagrodzenia ekspertów (konsultacje do 
tekstów, teksty eksperckie): 4.500 EUR 
Bieżące aktualizacje strony (nowości i 
informacje z kampanii) – do 12 aktualizacji 
rocznie. – copywriting, obróbka zdjęć i grafiki: 
2.400 EUR 



 

 

26 
 

szwedzki, duński: 4.600 EUR 
Aktualizacja strony o wydarzenia z kampanii 
wraz z tłumaczeniami w trakcie 1 roku 
kampanii – do 12 aktualizacji rocznie. 
2.400 EUR 
Utrzymanie na serwerze, domena. 200 EUR 
 

Tłumaczenia: 4.600 EUR 
Utrzymanie na serwerze, domena 200 EUR 
 

Działa
nie 1 
razem 

42 600 EUR w tym 4 260 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(5,32 dni) 

19 100 EUR, w tym 1 910 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (2,38 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 6 

6. Imprezy – Stoiska na targach (Dania) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Targi – FoodExpo Dania 

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na targi FoodExpo w Herning w Danii w pierwszym i drugim roku kampanii. Są to jedne 
targi spożywcze w krajach nordyckich. Odwiedzane są przez odwiedzających Danii i 
pozostałych krajów nordyckich i skandynawskich. W 2018 roku na targach obecnych było 571 
wystawców i 26.178 odwiedzających. Targi odbywają się w marcu. 
Wynajęcie powierzchni, projekt i budowa indywidualnego stoiska targowego o powierzchni 
około 50 m2. Stoisko będzie oznakowane zgodnie z key visualem kampanii, będzie zawierało 
widoczne logo ChOG i hasło reklamowe „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”. 
Przelot 6-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
udział w targach i imprezach towarzyszących (seminaria, konferencje). 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych wśród odwiedzających stoisko 
oraz podczas spotkań B2B.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 przedstawicielami 
branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

Analiz
a 
budżet
u 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
19.250 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie stoiska i zaplecza 
wraz z kuchnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 
44.980 EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla 
delegacji (5 noclegów). Transport lokalny 
z/na lotnisko, z/na targi: 15.030 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 19.250 
EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu i logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG””, wyposażenie stoiska i zaplecza wraz z 
kuchnią, sprzątanie, obsługa techniczna, 
podłączenia (prąd, woda): 44.980 EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji (5 
noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, z/na 
targi: 15.030 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
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najmniej 14 spotkań podczas trwania 
targów, zorganizowanych przez lokalnego 
eksperta od rynku świeżych owoców: 9.100 
EUR 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, 
szkolenie, stroje, wynagrodzenie: 2.700 
EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na 
stoisko (70 kg = 1.120 porcji 
degustacyjnych dziennie): 3.150 EUR 

zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9.100 EUR 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 2.700 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych dziennie): 
3.150 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

97 210 EUR, w tym 9 721 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(12,15 dni) 

97 210 EUR, w tym 9 721 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (12,15 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 7 

6.Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Targi – ANUGA – Taste the future 

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na targi ANUGA – Taste the future w Kolonii w pierwszym i drugim roku kampanii. Są 
to największe targi biznesowe poświęcone branży spożywczej, są odwiedzane przez 165.000 
branżowych odwiedzających z Niemiec i innych krajów. W edycji 2017 wystawiło się 7.405 
wystawców ze 107 krajów. Odbywają się co roku w październiku. 
Targi trwają 5 dni. 
Wynajęcie powierzchni, projekt i budowa indywidualnego stoiska targowego o powierzchni 
około 50 m2. Stoisko będzie oznakowane zgodnie z key visualem kampanii, będzie zawierało 
widoczne logo ChOG i hasło „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”. 
Przelot 6-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
udział w targach i imprezach towarzyszących (seminaria, konferencje). 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych wśród odwiedzających stoisko 
oraz podczas spotkań B2B.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

 - Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

Analiz
a 
budżet
u 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
17.950 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
17.950 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
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ChOG”, wyposażenie stoiska i zaplecza wraz 
z kucnią, sprzątanie, obsługa techniczna, 
podłączenia (prąd, woda): 43.100 EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(7 noclegów – targi trwają 5 dni). Transport 
lokalny z/na lotnisko, z/na targi: 19 590 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 2.700 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

ChOG”, wyposażenie nie stoiska i zaplecza 
wraz z kucnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 43.100 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(7 noclegów – targi trwają 5 dni). Transport 
lokalny z/na lotnisko, z/na targi: 19 590 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 2.700 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

98 590 EUR, w tym 9 859 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(12,32 dni) 

98 590 EUR, w tym 9 859 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(12,32 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 8 

6.Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Targi – Fruit Logistica 

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na targi Fruit Logistica w Berlinie w pierwszym i drugim roku kampanii. Są to jedne z 
największych i najbardziej znanych targów spożywczych w Europie, odbywają się corocznie w 
lutym. Odwiedzane są przez odwiedzających ze wszystkich krajów europejskich. Na targach 
obecnych jest ponad 3 000 wystawców, a odwiedza je średnio co roku około 78 000 osób. 
- 78 000 odwiedzających 
Wynajęcie powierzchni, projekt i budowa indywidualnego stoiska targowego o powierzchni 
około 50 m2. Stoisko będzie oznakowane zgodnie z key visualem kampanii, będzie zawierało 
widoczne logo ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”, wyposażenie. 
Przelot 6-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
udział w targach i imprezach towarzyszących (seminaria, konferencje). 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych wśród odwiedzających stoisko 
oraz podczas spotkań B2B.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
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- udział 6 osobowej delegacji w targach - udział 6 osobowej delegacji w targach 

Analiz
a 
budżet
u 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
16.500 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie, wyposażenie stoiska i 
zaplecza wraz z kucnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 42.400 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(5 noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi: 15.100 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 2.700 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
16.500 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie, wyposażenie stoiska i 
zaplecza wraz z kucnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 42.400 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(5 noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi: 15.100 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 2.700 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

91 950 EUR, w tym 9 195 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(11,49 dni) 

91 950 EUR, w tym 9 195 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(11,49 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 

Pakiet 
robocz
y 9 

6.Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Targi – Gruenewoche (Green Week) 

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na targi Gruenewoche (Green week) w pierwszym i drugim roku kampanii. Jest to 
wyjątkowa, tygodniowa impreza targowa z prawie 100-letnią tradycją. Skupia branżę 
spożywczą, rolniczą i ogrodniczą, w szczególności specjalności regionalne, artykuły 
ekologiczne oraz luksusowe. Targi mają charakter międzynarodowy.  
Na ostatnich targach obecnych było ponad 1 700 wystawców i obecnych było 400 000 
odwiedzających, z czego 90 000 odwiedzających to przedstawicie handlu. Impreza trwa 10 
dni. 
Wystawienie na tych targach to działanie skierowane do obu grup: B2B i B2C 
Wynajęcie powierzchni, projekt i budowa indywidualnego stoiska targowego o powierzchni 
około 50 m2. Stoisko będzie oznakowane zgodnie z key visualem kampanii, będzie zawierało 
widoczne logo ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”, wyposażenie. 
Przelot 6-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
udział w targach i imprezach towarzyszących (seminaria, konferencje). 
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Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych wśród odwiedzających stoisko 
oraz podczas spotkań B2B.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

- Stoisko na targach (pow. Ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 przedstawicielami 
branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

Analiz
a 
budżet
u 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
15.200 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, 
logo ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – 
Jabłka z ChOG”, wyposażenie, 
wyposażenie stoiska i zaplecza wraz z 
kuchnią, sprzątanie, obsługa techniczna, 
podłączenia (prąd, woda): 44.600 EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla 
delegacji (12 noclegów). Transport lokalny 
z/na lotnisko, z/na targi: 30 970 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – 
co najmniej 14 spotkań podczas trwania 
targów, zorganizowanych przez lokalnego 
eksperta od rynku świeżych owoców: 
9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, 
szkolenie, stroje, wynagrodzenie: 9.000 
EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 
dni targów (dni ze spotkaniami B2B): 
3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 700 kg jabłek na 
stoisko (70 kg = 1.120 porcji 
degustacyjnych dziennie): 10.500 EUR 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 15.200 
EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie, wyposażenie stoiska i 
zaplecza wraz z kuchnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 44.600 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji (12 
noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, z/na 
targi: 30 970 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 9.000 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów (dni ze spotkaniami B2B): 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 700 kg jabłek na stoisko (70 
kg = 1.120 porcji degustacyjnych dziennie): 
10.500 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

122 370 EUR, w tym 12 237 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(15,29 dni) 

122 370 EUR, w tym 12 237 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (15,29 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 10 

6.Imprezy – Stoiska na targach (Szwecja) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Targi – Free From Functional Food Expo (North Edition) 

Opis Wyjazd na targi Free From Functional Food Expo (North Edition) w Sztokholmie w Szwecji w 
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działa
nia 

pierwszym i drugim roku kampanii. Są to największe na północy Europy targi poświęcone 
zdrowej żywności, żywności wolnej od szkodliwych dodatków i żywności funkcjonalnej. 
Odwiedzane są głównie przez odwiedzających ze Szwecji oraz pozostałych krajów z regionu.  
W 2017 roku na targach obecnych było 256 wystawców i 4361  odwiedzających z 53 krajów. 
W grupie odwiedzających 51% to przedstawiciele sklepów detalicznych, 36% producenci 
żywności, 7% przedstawiciele hipermarketów, 3% import/eksport, 3% inni.  
Targi odbywają się w maju. 
Wynajęcie powierzchni, projekt i budowa indywidualnego stoiska targowego o powierzchni 
około 50 m2. Stoisko będzie oznakowane zgodnie z key visualem kampanii, będzie zawierało 
widoczne logo ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z ChOG”, wyposażenie. 
Przelot 6-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
udział w targach i imprezach towarzyszących (seminaria, konferencje). 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych wśród odwiedzających stoisko 
oraz podczas spotkań B2B.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Stoisko na targach (pow. ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

- Stoisko na targach (pow. ok. 50 m2) 
- spotkania z co najmniej 14 
przedstawicielami branży 
- udział 6 osobowej delegacji w targach 

Analiz
a 
budżet
u 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
19.800 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie, wyposażenie stoiska i 
zaplecza wraz z kuchnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 44.900 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(5 noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi: 15.030 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta 
od rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 3.300 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

Wynajem powierzchni wystawienniczej: 
19.800 EUR 
Projekt i budowa stoiska targowego 
uwzględniająca oznakowanie projektu, logo 
ChOG i hasło: „Samo Zdrowie! – Jabłka z 
ChOG”, wyposażenie, wyposażenie stoiska i 
zaplecza wraz z kuchnią, sprzątanie, obsługa 
techniczna, podłączenia (prąd, woda): 44.900 
EUR 
Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(5 noclegów). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi: 15.030 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 14 spotkań podczas trwania targów, 
zorganizowanych przez lokalnego eksperta od 
rynku świeżych owoców: 9 100 EUR. 
Hostessy na stoisko – 3 hostessy, szkolenie, 
stroje, wynagrodzenie: 3.300 EUR 
Tłumacz na stoisku (3 języczny) przez 3 dni 
targów: 3.000 EUR 
Zakup, certyfikacja i transport lotniczy z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego 
europejskich jabłek: 210 kg jabłek na stoisko 
(70 kg = 1.120 porcji degustacyjnych 
dziennie): 3.150 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

98 280 EUR, w tym 9 828 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(12,28 dni) 

98 280 EUR, w tym 9 828 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(12,28 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 

Pakiet 9. Ocena wyników 
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robocz
y 11 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa Docelowa nr 1 i 2 (Biznes i Konsumenci) 

Działa
nie 

Badania ewaluacyjne na rynkach docelowych 

Opis 
działa
nia 

Celem badań jest ocena poziomu rozpoznawalności unijnego systemu jakości wśród 
konsumentów w Niemczech, Danii i  Szwecji, zbadanie wiedzy o zaletach produktów z 
Chronionym oznaczeniem Geograficznym. Badanie będzie służyć ocenie wpływu programów 
informacyjno-promocyjnych  na wiedzę, postawy i zachowania grupy docelowej.  W 
szczególności ważna jest bezpośrednia ocena samego programu informacyjno-promocyjnego, 
stopień zapamiętania programu przez konsumentów (wraz z podaniem zapamiętanych źródeł, 
tj. nośników informacji) oraz stosunek emocjonalny odbiorców do przekazywanych treści i 
sposobu ich przekazywania Końcowym celem (post test) będzie ocena wzrostu świadomości 
konsumentów na rynkach docelowych w zakresie zalet i cech produktów z Chronionym 
Oznaczeniem Geograficznym, jak również wzrost sprzedaży produktów z kategorii „Warzywa i 
owoce” z oznaczeniem ChOG na każdym z rynków docelowych. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

Dla każdego rynku - przygotowanie  raportów 
ewaluacyjnych po fazie pre-test. 

Dla każdego rynku - przygotowanie  raportów 
ewaluacyjnych po każdej fazie badawczej 
(mid-test i post-test). 
Przygotowanie jednego raportu końcowego 
podsumowującego wszystkie fazy badawcze i 
ostateczne efekty kampanii. 

Analiz
a 
budżet
u 

Przeprowadzenie pre-testu, badania 
realizowanego techniką CAWI  na próbie 
N=150 (konsumenci – 100; biznes – 50), 
czas  trwania wywiadu 10 minut. 
Pre-test zostanie przeprowadzony na każdym 
z trzech rynków: 
- Niemcy – 4 000 EUR 
- Dania – 4 000 EUR 
- Szwecja – 4 000 EUR 

Przeprowadzenie następujących badań: 
- Mid  test - Badanie realizowane techniką 
CAWI  na próbie N=150 (konsumenci – 100; 
biznes – 50), czas  trwania wywiadu 10 minut  
- Post test - Badanie realizowane techniką 
CAWI  na próbie N=150 (konsumenci – 100; 
biznes – 50),  czas  trwania wywiadu 10 minut 
Powyższe badania zostaną przeprowadzone 
na każdym z trzech rynków: 
- Niemcy – 8 500 EUR 
- Dania – 8 500 EUR 
- Szwecja – 8 500 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

12 000 EUR 25 500 EUR 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz
y 12 

6. Imprezy - Inne imprezy 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 - Biznes 

Działa
nie 

Misja gospodarcza do Niemiec podczas Deutscher Obst & Gemüse Kongress 



 

 

33 
 

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na misję gospodarczą podczas kongresu  Deutscher Obst & Gemüse Kongress w 
Dusseldorfie w Niemczech. 
Deutscher Obst & Gemüse Kongress to 1-dniowy kongres poświęcony warzywom i owocom 
oraz łańcuchom dostaw. Odbywa się sesja plenerowa oraz równoległe sesje tematyczne. 
Kongres poprzedza wieczorne spotkanie, które jest okazją do nawiązania kontaktów i wymiany 
doświadczeń. 
Konferencja to doskonała okazja do umówienia i odbycia spotkań B2B, ponieważ konferencja 
gromadzi ważne osoby z branży świeżych owoców i warzyw. Delegacja odbędzie z góry 
umówione spotkania B2B oraz spotkania z uczestnikami konferencji. 
Dotarcie do 50 branżowych odbiorców podczas bezpośrednich spotkań (z góry umówionych 
spotkań B2B oraz spotkań z uczestnikami konferencji). 
Przelot 2-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
wejściówki na targi. 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja 50 pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych podczas spotkań B2B oraz 
w trakcie wizyt na stoiskach branżowych wystawców. 
Udział w konferencji branżowej 
Pakiet sponsorski konferencji „Gold” – prezentacja logo programu oraz opisu programu w 
materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej konferencji. Miejsce (6 metrów 
kwadratowych) na ustawienie materiałów – mały stand z materiałami promocyjnymi – 
dystrybucja 200 pakietów informacyjnych. 
Wizyty w co najmniej 3 lokalnych marketach i sklepach w celu zapoznania się z asortymentem 
i warunkami sprzedaży świeżych owoców. 
Łącznie dotarcie do 10.250 osób (dystrybucja 250 pakietów informacyjnych, dotarcie do 
10.000 osób poprzez logotypy i opis programu we wszystkich materiałach konferencyjnych. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- - wyprodukowanie i dystrybucja 250 
pakietów informacyjnych 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- - wyprodukowanie i dystrybucja 250 
pakietów informacyjnych 

Analiz
a 
budżet
u 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(3 noclegi). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi oraz na spotkania B2B: 5.380 EUR 
Pakiet sponsorski „Gold” (w tym wejściówki na 
konferencję): 6.270 EUR 
Stand promocyjny do dystrybucji materiałów – 
projekt, wykonanie, transport, montaż / 
demontaż: 2.200 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji oraz 
w siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 dni: 
1.000 EUR 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(3 noclegi). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi oraz na spotkania B2B: 5.380 EUR 
Pakiet sponsorski „Gold” (w tym wejściówki na 
konferencję): 6.270 EUR 
Stand promocyjny do dystrybucji materiałów – 
projekt, wykonanie, transport, montaż / 
demontaż: 2.200 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji oraz 
w siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 dni: 
1.000 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

25.250 EUR, w tym 2 525 EUR 
wynagrodzenia Organizacji wdrażającej (3,15 
dni) 

25.250 EUR, w tym 2 525 EUR 
wynagrodzenia Organizacji wdrażającej (3,15 
dni) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 
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Pakiet 
robocz
y 13 

6. Imprezy - (Inne imprezy) 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 - Biznes 

Działa
nie 

Misje gospodarcza do Szwecji  

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na misję gospodarczą do Szwecji, w pierwszym roku do Malmo, w drugim roku do 
Goteborga. 
Malmo i Goteborg to poza Sztokholmem największe miasta w Szwecji. W trakcie programu w 
obu latach będziemy obecni na targach w Sztokholmie. Misje mają na celu nawiązanie 
kontaktów handlowych z lokalnymi importerami z pozostałych dużych Szwedzkich miast, a 
także zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami dotyczącymi sprzedaży świeżych owoców. 
Terminy misji zostaną w miarę możliwości powiązane z lokalnymi wydarzeniami związanymi z 
branżą spożywczą. 
Dotarcie do 50 branżowych odbiorców podczas bezpośrednich spotkań (z góry umówionych 
spotkań B2B oraz spotkania z uczestnikami lokalnego wydarzenia powiązanego z branżą 
spożywczą oraz z przedstawicielami marketów). 
Przelot 2-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
wejściówki na targi. 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja 50 pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych podczas spotkań B2B. 
Udział w konferencji branżowej lub innym lokalnym wydarzeniu. 
Wizyty w co najmniej 3 lokalnych marketach i sklepach w celu zapoznania się z asortymentem 
i warunkami sprzedaży świeżych owoców, spotkania z przedstawicielami marketów. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- wyprodukowanie i dystrybucja 250 pakietów 
informacyjnych 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- wyprodukowanie i dystrybucja 250 pakietów 
informacyjnych 

Analiz
a 
budżet
u 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(3 noclegi). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi oraz na spotkania B2B: 5.940 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji oraz 
w siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 dni: 
1.000 EUR 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji 
(3 noclegi). Transport lokalny z/na lotnisko, 
z/na targi oraz na spotkania B2B: 5.940 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji 
oraz w siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 
dni: 1.000 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

17.340 EUR, w tym 1 734 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (2,16 dnia) 

17.340 EUR, w tym 1 734 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(2,16 dnia) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
robocz

6. Imprezy - (Inne imprezy) 
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y 14 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 - Biznes 

Działa
nie 

Misje gospodarcza do Danii  

Opis 
działa
nia 

Wyjazd na misje gospodarcze do Danii do Kopenhagi.  
Kopenhaga do stolica i centrum biznesowe kraju. Tutaj znajdują się centrale firm o 
ogólnokrajowym zasięgu. W trakcie programu w obu latach będziemy obecni na targach w 
Hering, stąd potrzeba na pojechanie na misje gospodarcze do Kopenhagi, gdzie będzie okazja 
odbycia spotkań z przedstawicielami branży: importerami, sieciami handlowymi. Misje będą 
również okazją do zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami dotyczącymi sprzedaży 
świeżych owoców. Terminy misji zostaną w miarę możliwości powiązane z lokalnymi 
wydarzeniami związanymi z branżą spożywczą. 
Dotarcie do 50 branżowych odbiorców podczas bezpośrednich spotkań (z góry umówionych 
spotkań B2B oraz spotkania z uczestnikami lokalnego wydarzenia powiązanego z branżą 
spożywczą oraz z przedstawicielami marketów). 
Przelot 2-osobowej delegacji ekspertów + koordynatora ze strony organizacji wdrażającej, 
wejściówki na targi. 
Spotkania B2B z przedstawicielami branży: lokalnymi importerami, przedstawicielami sieci 
handlowych, osobami decyzyjnymi decydującymi o zakupie owoców. 
Dystrybucja 50 pakietów materiałów informacyjnych i reklamowych podczas spotkań B2B. 
Udział w konferencji branżowej lub innym lokalnym wydarzeniu. 
Wizyty w co najmniej 3 lokalnych marketach i sklepach w celu zapoznania się z asortymentem 
i warunkami sprzedaży świeżych owoców, spotkania z przedstawicielami marketów. 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- - wyprodukowanie i dystrybucja 250 
pakietów informacyjnych 

- Co najmniej 16 spotkań z przedstawicielami 
branży. 
- 3 wizyty w lokalnych marketach i sklepach 
- - wyprodukowanie i dystrybucja 250 
pakietów informacyjnych 

Analiz
a 
budżet
u 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla 
delegacji (3 noclegi). Transport lokalny z/na 
lotnisko, z/na targi oraz na spotkania B2B: 
5.940 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji 
oraz w siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 
dni: 1.000 EUR 

Przeloty, zakwaterowanie i diety dla delegacji (3 
noclegi). Transport lokalny z/na lotnisko, z/na 
targi oraz na spotkania B2B: 5.940 EUR 
Umawianie i koordynacja spotkań B2B – co 
najmniej 16 spotkań podczas konferencji oraz w 
siedzibach lokalnych firm. Spotkania 
zorganizowane przez lokalnego eksperta 
(umawianie, follow-up, koordynacja): 10.400 
EUR 
Tłumacz 3 języczny na spotkania, przez 2 dni: 
1.000 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

17.340 EUR, w tym 1 734 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(2,16 dnia) 

17.340 EUR, w tym 1 734 EUR wynagrodzenia 
Organizacji Wdrażającej (2,16 dnia) 

Realiz
acja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
roboczy 
15 

6. Imprezy - (Inne imprezy) 
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Grupa(-
y) 
docelow
a(-e) 

Grupa nr 1 - Biznes 

Działani
e 

Konferencja w Danii 

Opis 
działani
a 

Konferencja będzie towarzyszyła 1 wydarzeniu wyjazdowemu w kampanii – targom 
FoodExpo w Herning. Konferencja odbędzie się w marcu w 1 roku kampanii. 
Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów oraz branży. Podczas 
konferencji zostaną poinformowani o kampanii, o jej założeniach, a także o promowanym 
produkcie – europejskich jabłkach ChOG. Wypowiedzi udzielą przedstawiciele programu – 
członkowie delegacji obecni na targach. 
Konferencja zostanie w miarę możliwości zorganizowana na terenie targów, w wynajętej Sali 
konferencyjnej. W przypadku braku takiej możliwości – w hotelu przy targach. 
Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu. 
Wynajęcie Sali wraz ze sprzętem: nagłośnienie, rzutnik, komputer, oświetlenie. 
Catering - drobny poczęstunek dla 100 osób 
Prowadzenie konferencji – konferansjer. 
Webinarium – sprzęt video oraz połączenie z Internetem pozwalające na bezpośrednią 
transmisję konferencji oraz jej utrwalenie, w celu umieszczenia w serwisie YouTube oraz na 
stronie internetowej programu. 
Stworzenie bazy danych (media, influencerzy, przedstawiciele biznesu) oraz zapraszanie na 
konferencję: wysyłka mailowa zaproszeń, telefoniczny follow-up, potwierdzanie, 
przypomnienie na 2 dni przed konferencją. Monitoring mediów po konferencji i raport.  
Dystrybucja 100 pakietów materiałów informacyjnych wśród uczestników konferencji. 
Zakładana liczba uczestników konferencji: do 100 osób.  

Harmon
ogram 

ROK 1 
RO
K 2 

Rezultat
y 

- Dotarcie z informacją o kampanii i o jabłkach ChOG do przedstawicieli branży (60 
osób) oraz przedstawicieli mediów (40) osób, oraz za pośrednictwem mediów do 
szerokiej publiczności.  
- 5 publikacji w mediach, dotarcie do 50.000 odbiorców. 
- Przeprowadzenie webinarium 
- Wytworzenie i dystrybucja pakietów informacyjnych 
- Stworzenie bazy danych 
- raport po konferencji 

 

Analiza 
budżetu 

Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu i jabłek ChOG: 1.500 EUR 
Wynajęcie Sali, sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie, rzutnik: 5.000 EUR 
Drobny poczęstunek dla 100 osób: 2.200 EUR 
Prowadzenie konferencji: 500 EUR 
Tłumacz: 500 EUR 
Webiarium: 2.500 EUR 
Stworzenie bazy danych i zapraszanie na konferencję, monitoring mediów z raportem 
(miesiąc pracy lokalnego eksperta): 2.600 EUR 

Nie 
doty
czy. 

Działani
e 1 
razem 

14.800 EUR, w tym 1 480 EUR wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,85 dnia) 
Nie 
doty
czy. 

Realizac
ja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
roboczy 
16 

6. Imprezy - (Inne imprezy) 

Grupa(-
y) 

Grupa nr 1 - Biznes 
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docelow
a(-e) 

Działani
e 

Konferencja - Niemcy 

Opis 
działani
a 

Konferencja będzie towarzyszyła 1 wydarzeniu wyjazdowemu w kampanii – targom Anuga w 
Kolonii. Konferencja odbędzie się w październiku w 1 roku kampanii. 
Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów oraz branży. Podczas 
konferencji zostaną poinformowani o rozpoczęciu kampanii, o jej założeniach, a także o 
promowanym produkcie – europejskich jabłkach ChOG. Wypowiedzi udzielą przedstawiciele 
programu – członkowie delegacji obecni na targach. 
Konferencja zostanie w miarę możliwości zorganizowana na terenie targów, w wynajętej Sali 
konferencyjnej. W przypadku braku takiej możliwości – w hotelu przy targach. 
Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu. 
Wynajęcie Sali wraz ze sprzętem: nagłośnienie, rzutnik, komputer, oświetlenie. 
Catering - drobny poczęstunek dla 100 osób 
Prowadzenie konferencji – konferansjer. 
Webinarium – sprzęt video oraz połączenie z Internetem pozwalające na bezpośrednią 
transmisję konferencji oraz jej utrwalenie, w celu umieszczenia w serwisie YouTube oraz na 
stronie internetowej programu. 
Stworzenie bazy danych (media, influencerzy, przedstawiciele biznesu) oraz zapraszanie na 
konferencję: wysyłka mailowa zaproszeń, telefoniczny follow-up, potwierdzanie, 
przypomnienie na 2 dni przed konferencją. Monitoring mediów po konferencji i raport.  
Dystrybucja 100 pakietów materiałów informacyjnych wśród uczestników konferencji. 
Zakładana liczba uczestników konferencji: do 100 osób.  

Harmon
ogram 

ROK 1 
ROK 
2 

Rezultat
y 

- Dotarcie z informacją o kampanii i o jabłkach ChOG do przedstawicieli branży (60 
osób) oraz przedstawicieli mediów (40) osób, oraz za pośrednictwem mediów do 
szerokiej publiczności.  
- 5 publikacji w mediach, dotarcie do 50.000 odbiorców. 
- Przeprowadzenie webinarium 
- Wytworzenie i dystrybucja pakietów informacyjnych 
- Stworzenie bazy danych 
- raport po konferencji 

Nie 
dotyc
zy. 

Analiza 
budżetu 

Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu i jabłek ChOG: 1.500 EUR 
Wynajęcie Sali, sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie, rzutnik: 5.000 EUR 
Drobny poczęstunek dla 100 osób: 2.000 EUR 
Prowadzenie konferencji: 500 EUR 
Tłumacz: 500 EUR 
Webinarium: 2.500 EUR 
Stworzenie bazy danych i zapraszanie na konferencję, monitoring mediów z 
raportem (miesiąc pracy lokalnego eksperta): 2.500 EUR 

Nie 
dotyc
zy. 

Działani
e 1 
razem 

14.500 EUR, w tym 1 450 EUR wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,81 dni) 
Nie 
dotyc
zy. 

Realizac
ja 

Organizacja wdrażająca 

 
Pakiet 
roboczy 
17 

6. Imprezy - (Inne imprezy) 

Grupa(-
y) 
docelow
a(-e) 

Grupa nr 1 - Biznes 
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Działani
e 

Konferencja w Szwecji 

Opis 
działani
a 

Konferencja będzie towarzyszyła 1 wydarzeniu wyjazdowemu w kampanii – targom Free 
From Functional Food Expo (North Edition). Konferencja odbędzie się w maju w 1 roku 
kampanii. 
Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów oraz branży. Podczas 
konferencji zostaną poinformowani o rozpoczęciu kampanii, o jej założeniach, a także o 
promowanym produkcie – europejskich jabłkach ChOG. Wypowiedzi udzielą przedstawiciele 
programu – członkowie delegacji obecni na targach. 
Konferencja zostanie w miarę możliwości zorganizowana na terenie targów, w wynajętej Sali 
konferencyjnej. W przypadku braku takiej możliwości – w hotelu przy targach. 
Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu. 
Wynajęcie Sali wraz ze sprzętem: nagłośnienie, rzutnik, komputer, oświetlenie. 
Catering - drobny poczęstunek dla 100 osób 
Prowadzenie konferencji – konferansjer. 
Webinarium – sprzęt video oraz połączenie z Internetem pozwalające na bezpośrednią 
transmisję konferencji oraz jej utrwalenie, w celu umieszczenia w serwisie YouTube oraz na 
stronie internetowej programu. 
Stworzenie bazy danych (media, influencerzy, przedstawiciele biznesu) oraz zapraszanie na 
konferencję: wysyłka mailowa zaproszeń, telefoniczny follow-up, potwierdzanie, 
przypomnienie na 2 dni przed konferencją. Monitoring mediów po konferencji i raport.  
Dystrybucja 100 pakietów materiałów informacyjnych wśród uczestników konferencji. 
Zakładana liczba uczestników konferencji: do 100 osób.  

Harmon
ogram 

ROK 1 ROK 2 

Rezultat
y 

- Dotarcie z informacją o kampanii i o jabłkach ChOG do przedstawicieli branży (60 
osób) oraz przedstawicieli mediów (40) osób, oraz za pośrednictwem mediów do 
szerokiej publiczności.  
- 5 publikacji w mediach, dotarcie do 50.000 odbiorców. 
- Przeprowadzenie webinarium 
- Wytworzenie i dystrybucja pakietów informacyjnych 
- Stworzenie bazy danych 
- raport po konferencji 

Nie 
dotycz
y. 

Analiza 
budżetu 

Przygotowanie prezentacji dotyczącej programu i jabłek ChOG: 1.500 EUR 
Wynajęcie Sali, sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie, rzutnik: 5.000 EUR 
Drobny poczęstunek dla 100 osób: 2.800 EUR 
Prowadzenie konferencji: 500 EUR 
Tłumacz: 500 EUR 
Webinarium: 2.500 EUR 
Stworzenie bazy danych i zapraszanie na konferencję, monitoring mediów z 
raportem (miesiąc pracy lokalnego eksperta): 2.600 EUR 

Nie 
dotycz
y. 

Działani
e 1 
razem 

15.400 EUR, w tym 1 540 EUR wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,92 dni) 
Nie 
dotycz
y. 

Realizac
ja 

Organizacja wdrażająca 

 
 
DANIA - Pakiety robocze dotyczące kampanii multimedialnych 
Szczegółowa analiza rynku mediów konsumowanych w Danii pozwoliła określić kanały przekazu 
informacji, których wykorzystanie będzie najbardziej efektywne kosztowo 
https://www.statista.com/statistics/595926/ranking-of-national-daily-newspapers-in-denmark-by-number-
of-readers/   
Biorąc pod uwagę charakter promowanych produktów jak i model konsumpcji mediów w Danii, jako 
najefektywniejsze wybrano wykorzystanie tytułów prasowych, które zapewnią dotarcie do przedstawicieli 
biznesu związanych z kategorią spożywczą oraz  do szerokiego grona konsumentów -kampania 

https://www.statista.com/statistics/595926/ranking-of-national-daily-newspapers-in-denmark-by-number-of-readers/
https://www.statista.com/statistics/595926/ranking-of-national-daily-newspapers-in-denmark-by-number-of-readers/
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wizerunkowo-informacyjna. Uzupełnieniem kampanii prasowej będą działania online skierowane do obu 
grup docelowych: B2B (Biznes) oraz B2C (Konsumenci). Całości dopełniać będzie ekspozycja na 
nośnikach reklamy zewnętrznej wyselekcjonowanych w taki sposób, aby przekaz promocyjny mógł być 
widziany w miejscach o największym natężeniu ruchu grup docelowych – np. kopenhaskie metro. 
 
 

 
PRASA OOH NET 

B2B 40% 20% 47% 

B2C 44% 29% 22% 

 
 
PRASA: 
W 2016 nastąpiła konsolidacja wśród wydawców gazet. Sprzedaż i rozwijanie rodzimych reklam stały się 
priorytetem dla wydawców, co spowodowało większe zainteresowanie wśród reklamodawców. 
 
 
Rynek prasowy w Danii: 
http://www.mediabrands.dk/job/Media_Landscape_Denmark_2017_update_May.pdf  
 
Dzienniki: 
Krajowe wydania dzienników (tabloidy): 2 
Krajowe wydania dzienników biznesowych: 1 
Poranne Gazety regionalne:   10 
Dzienniki lokalne:    16 
Darmowe dzienniki lokalne:   1 
Lokalne wydania darmowe ok.:   260 
  
Magazyny:  
Rynek jest zdominowane przez 3 dużych wydawców: Egmont, Benjamin i Aller 
W porównaniu do innych krajów Dania ma mniejszą liczbę tytułów magazynowych. 
Są one podzielone w następujący sposób:  
Pisma kobiece.modowe    12 
Pisma skierowane do mężczyzn   2 
Pisma parentingowe/rodzinne   4 
Magazyny plotkarskie    4 
Pisma niszowe:      20 
(wnętrza, fitness, jedzenie, samochody itp.)  
 
Rekomendowane do wykorzystania w kampanii na terenie Danii tytuły prasowe to: 
FOOD & DRINK (miesięcznik) oraz miesięcznik IN. 
 
FOOD & DRINK – periodyk skierowany do wykształconych czytelników, doświadczonych 
profesjonalistów, którzy są decydentami w sektorze spożywczym - w przemyśle spożywczym. 
Food & Drink to magazyn o jedzeniu i ludziach. Czytelnik to profesjonalny „użytkownik” kuchni. 
Magazyn, dostarcza wiadomości od producentów żywności, przygląda się nowym trendom w czasie i 
może inspirować do codziennego życia.  Food & Drink pisze o najnowszych trendach kulinarnych na 
skandynawskim rynku żywności 
 
IN - Oryginalny magazyn mody IN w Danii przeznaczony jest dla wymagających poszukiwaczy 
przyjemności w wieku od 35 lat wzwyż z chęcią i siłą nabywczą do realizacji swoich marzeń - i 
rozpieszczania swoich bliskich. (Średni dochód gospodarstwa domowego w profilu IN wynosi 770 000 
DKK.) Ogólnie rzecz biorąc, czytelnik IN wydaje więcej pieniędzy na jedzenie, podróże, ubrania i urodę 
niż przeciętny konsument kobiety. Czytelnicy IN spędzają średnio 106 minut czytając każdy numer. 
Normalny czas spędzony na czytaniu czasopisma: 56 minut, a 70% czytelników wraca do pisma jeszcze 
dwa razy w kolejnym miesiącu (Gallup).  Tytuł porusz tematy o modzie, urodzie, karierze, zdrowiu, 

http://www.mediabrands.dk/job/Media_Landscape_Denmark_2017_update_May.pdf
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domu, jedzeniu, podróży i kulturze. Ponadto każdy numer zawiera interesujące wywiady z wpływowymi 
kobietami z Danii i zagranicy.   
 
 
INTERNET + MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Penetracja Internetu w Danii jest bardzo wysoka, wg International Telecommunication Union w 2017 
roku z Internetu korzystało już 96% społeczeństwa, w tym 88% – codziennie. Duńczycy również bardzo 
aktywnymi użytkownikami social media. Największą popularnością cieszy się Facebook, z którego 
korzysta 3,8 mln mieszkańców Danii, z czego 82% używa go codziennie, a 89% za pomocą urządzeń 
mobilnych. Wśród sieci społecznościowych w Danii to najpopularniejsza platforma – wg statista.com w 
2017 r. Facebook generował 80,5% udziału w wyświetleniach wszystkich odsłon stron z kategorii social 
media. W związku z tym największy nacisk należy położyć na działania na tej platformie  
w zakresie kampanii B2C. Uzupełnieniem tej kampanii powinna być kampanii display (zarówno display 
jaki mobile) na najpopularniejszych stronach ogólno-tematycznych, rozrywkowych z aktualnościami  
i plotkami np.: ekstrabladet.dk, bt.dk, jubii.dk, tv2.dk, dagens.dk, seoghoer.dk, billedbladet.dk itp. czy 
popularnych serwisach ogłoszeniowych, z pogodą i sportem np.: tilbudsugen.dk, guloggratis.dk, 
bilbasen.dk, dba.dk, dmi.dk itp. Działania skierowane do B2B prowadzone będą na stronach 
opiniotwórczych i biznesowych, z aktualnościami lokalnymi (Duńczycy dużą wagę przywiązują do swojej 
lokalności) takich jak np.: information.dk, b.dk, jyllands-posten.dk, hsfo.dk, mx.dk, jv.dk, fyens.dk, 
nordjyske.dk, tidende.dk, ni.dk, euroinvestor.dk, valutakurser.dk.  
 
ZEWNĘTRZNA: 
W 2002 otwarto kopenhaskie metro, posiadające dwie linie połączeń z kilkunastoma stacjami. Obecnie 
pierwsza linia biegnie z Vanløse przez Frederiksberg do Vestamager, a druga – na lotnisko. 
 
Metro: 
Dzienna liczba pasażerów w metrze: 172,6 tys.  
Roczna liczba pasażerów w metrze: 63,5 mln. 
W stolicy Danii co pół roku przeprowadzane są kompleksowe badania, w trakcie których zliczane są 
wszystkie pojazdy. Wynik ostatnich pomiarów z września 2017. wykazał przełom. Po raz pierwszy od 
czasów rozpoczęcia badań liczba wjeżdżających do centrum rowerów przewyższyła liczbę samochodów 
(265,7 tys/252,6 tys).  
Dla celów kampanii wybrano wykorzystanie nośników, które umożliwią dotarcie z przekazem do 
konsumentów np. podczas działań targowych. Wybierając nośniki kierowano się takimi parametrami jak: 
położenie nośnika w mieście, specyfiką miejsca, w której nośnik się znajduje, wielkością potencjalnych 
kontaktów z reklamą i rekomendacją lokalnych dostawców,  które pokrywały się z wyznaczonymi dla 
OOH celami kampanii.   
  
Kopenhaga 
Lokalizacje nośników:  
1. Metro Digital Network (5 sec spot)- sieć 54 ekranów cyfrowych HD na 11 największych stacjach 
metra w Kopenhadze: Vantose, Fasanvej, Frederiksberg, Forum, Norreport, Kongens Nytorv, 
Christianhavn, Amagerbro, Lergravsparken, Islands Brygge, Orestad. Obejmuje 11 stacji. 63% 
pasażerów to osoby w wieku 18-50 lat. 
Ekrany 55 "i 77" – emisja 5 sek. w pętli 60 sek. 
Czas nadawania: 24/7 
Zasięg: 75% 
OTS: 70 za osobę 
Podczas 14 dniowej kampanii na 54 nośnikach kontakt z reklamą będzie miała prawie 900 000 
podróżnych – 75% wszystkich odwiedzających metro.   
 
 
Kopenhaga / Herning 
Lokalizacje nośników:    
1. COPENHAGEN CLP Network Copenhagen + Herning – sieć 15 nośników typu City Light Poster 
ulokowanych przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych w sercu największych miast. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_w_Kopenhadze
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W pobliżu metra w Kopenhadze w centrum Kopenhagi, na City Fence in Central Copenhagen i zawsze 
tam, gdzie ludzie poruszają się każdego dnia. Tak dobrane nośniki zapewniają szeroki zasięg i wysoką 
częstotliwość. 
 
 

Pakiet 
robocz
y 18 

4. Reklama 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 i Grupa nr 2 

Działa
nie 

Reklama – drukowana, Internet, zewnętrzna 

Opis 
działan
ia 

 
W ramach pakietu zostaną zrealizowane działania związane z reklamą w prasie, Internecie i 
reklamą zewnętrzną: 
PRASA: 
- 10 emisji w dwa lata w miesięczniku FOOD&DRINK 
- 8 emisji w dwa lata w miesięczniku IN 
INTERNET: 
- Kampania display prowadzona przez 2 miesiące po 1 miesiącu w każdym roku kampanii – 
emisja 8 mln odsłon (po 4 mln odsłon na miesiąc w roku) 
- Kampania display prowadzona przez 2 miesiące – emisja 4 mln odsłon (po 2 mln odsłon na 
miesiąc w roku) 
ZEWNĘTRZNA: 
- ekspozycja w okresie 2 tygodni (w każdym roku) na ekranach 54 LED (Metro Digital Network) 
- ekspozycja w okresie 2 tygodni (w każdym roku) na 15 nośnikach typu City Light Poster 
(Copenhagen CLP Network) 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 1 

Rezult
aty 

5 emisji reklam w miesięczniku 
FOOD&DRINK 
4 emisje reklam w miesięczniku IN 
4 mln odsłon w wyniku kampanii display w 
Internecie dla grupy Biznes 
2 mln odsłon w wyniku kampanii display w 
Internecie dla grupy Konsumenci 
 

5 emisji reklam w miesięczniku 
FOOD&DRINK 
4 emisje reklam w miesięczniku IN 
4 mln odsłon w wyniku kampanii display w 
Internecie dla grupy Biznes 
2 mln odsłon w wyniku kampanii display w 
Internecie dla grupy Konsumenci 
 

Analiz
a 
budżet
u 

PRASA: 
-FOOD & DRINK (miesięcznik) – format 1FP 
– 5 emisji. Koszt 5 wydań: 26 500 EUR 
-IN (miesięcznik) – format 1FP – 4 emisji. 
Koszt 4 wydań: 47 000 EUR 
 
INTERNET: 
-Kampania display dla grupy Biznes 
prowadzona przez 2 miesiące w roku 
kampanii –4 mln odsłon na miesiąc w roku – 
31 000 EUR 
- Kampania display dla grupy Konsumenci 
prowadzona przez 2 miesiące w roku 
kampanii – 2 mln odsłon na miesiąc w roku – 
23 350 EUR 
 

PRASA: 
-FOOD & DRINK (miesięcznik) – format 1FP 
– 5 emisji. Koszt 5 wydań: 26 500 EUR 
-IN (miesięcznik) – format 1FP – 4 emisji. 
Koszt 4 wydań: 54 000 EUR 
 
INTERNET: 
-Kampania display dla grupy Biznes 
prowadzona przez 2 miesiące w roku 
kampanii –4 mln odsłon na miesiąc w roku – 
31 000 EUR 
- Kampania display dla grupy Konsumenci 
prowadzona przez 2 miesiące w roku 
kampanii – 2 mln odsłon na miesiąc w roku – 
23 350 EUR 
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ZEWNĘTRZNA: 
- Metro Digital Network - ekspozycja w okresie 
2 tygodni na ekranach 54 LED. Koszt 
ekspozycji: 22 000 EUR 
- Copenhagen CLP - ekspozycja w okresie 2 
tygodni na 15 nośnikach typu City Light 
Poster: 24 000 EUR 
 

ZEWNĘTRZNA: 
- Metro Digital Network - ekspozycja w 
okresie 2 tygodni na ekranach 54 LED. Koszt 
ekspozycji: 22 000 EUR 
- Copenhagen CLP - ekspozycja w okresie 2 
tygodni na 15 nośnikach typu City Light 
Poster: 24 000 EUR 
 

Działa
nie 1 
razem 

173 850 EUR, w tym 17 385 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(21,73 dni) 

180 850 EUR, w tym 18 085 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(22,60 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 
 

Pakiet 
robocz
y 19 

3.Strona internetowa, media społecznościowe 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 2 

Działa
nie 

Media społecznościowe (założenie kont, regularne posty) 

Opis 
działan
ia 

 
W ramach pakietu stworzony zostanie fanpage i działania na FB prowadzone będą przez 24 
m-ce. Działania obejmą przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej - promocja postów, 
kampania na CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie – estymowana liczba kliknięć ok. 7 
000.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

3 500 kliknięć na fanpage’u FB 
3 500 kliknięć na fanpage’u FB 
 

Analiz
a 
budżet
u 

 
Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. – 13 
325 EUR 
 
 

Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. – 13 
325EUR 
 
 

Działa
nie 1 
razem 

13 325 EUR, w tym 1 332,50 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,66 
dni) 

13 325 EUR, w tym 1 332,50 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,66 
dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 
 
NIEMCY - Pakiety robocze dotyczące kampanii multimedialnych 
Szczegółowa analiza rynku mediów konsumowanych w Niemczech pozwoliła określić kanały przekazu 
informacji, których wykorzystanie będzie najbardziej efektywne kosztowo (źródło: 
https://medialandscapes.org/country/germany ). 
 

https://medialandscapes.org/country/germany
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Niemcy to kraj, który  ma długą tradycję mass mediów i jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków 
medialnych na świecie. Znajduje to odzwierciedlenie we wzorcach konsumpcji użytkowników mediów, 
którzy średnio korzystają z mediów 9,5 godziny dziennie. Krajobraz mediów charakteryzuje długa i 
głęboko zakorzeniona tradycja prasy, a pierwsze gazety pojawiły się około 400 lat temu. Pomimo 
zmieniającego się krajobrazu ze względu na innych konkurencyjnych graczy na rynku reklamowym, 
takich jak nadawanie i media cyfrowe, czasopisma wciąż odgrywają ważną rolę w rozpowszechnianiu tła 
politycznego i informacji lokalnych, zachęcając do analizy i krytyki, formułując opinie, kształcąc, 
doradzając i bawiąc. 
Biorąc pod uwagę model konsumpcji  mediów w Niemczech, postanowiono wykorzystać tytuły prasowe, 
które zapewnią dotarcie do przedstawicieli biznesu oraz  do szerokiego grona konsumentek - kampania 
wizerunkowo-informacyjna. Uzupełnieniem kampanii prasowej będą działania online skierowane do obu 
grup docelowych: B2B oraz B2C. Całości dopełniać będzie ekspozycja na nośnikach reklamy 
zewnętrznej wyselekcjonowanych w taki sposób, aby przekaz promocyjny mógł być widziany w 
miejscach o największym natężeniu ruchu grup docelowych. 
 

 
PRASA OOH NET 

B2B 63% 20% 17% 

B2C 34% 61% 5% 

 
 
PRASA: 
Niemiecki rynek druku jest największy w Europie i piąty pod względem wielkości na świecie. Według 
WNA-IFRA, niemiecki rynek gazet należy do najbardziej stabilnych na świecie. Prasa charakteryzuje się 
największą różnorodnością tytułów w Europie, przy jednoczesnej bardzo dużej koncentracji rynku 
wydawniczego. W 2016 nastąpiła konsolidacja wśród wydawców gazet. Sprzedaż i rozwijanie rodzimych 
reklam stały się priorytetem dla wydawców, co spowodowało większe zainteresowanie wśród 
reklamodawców. 
 
Kampania promocyjna odbędzie się w następujących: 
 
B2B: Manager Magazin pozycjonuje się dzięki analitycznemu i krytycznemu raportowi korporacyjnemu. 
Pokazuje tendencje na rynkach i sektorach oraz zapewnia wsparcie planowania kariery. Tematy: trendy 
(zmiany sytuacji gospodarczej, rynki wzrostu, sektory jutra), kariery (perspektywy, możliwości rozwoju), 
bankowość prywatna (zarządzanie aktywami, giełdy, insiders), menedżerowie po służbie (testy 
samochodów, podróże, hotele, moda) , nazwiska i informacje (wiadomości z najwyższych pięter, 
gwiazdy strzeleckie, manipulatorzy, zmiany personalne), firmy (sukcesy korporacyjne, prezesi grup i ich 
strategie przełamywania). Wielkość czytelnictwa : 630 tys. 
 
B2C: BRIGITTE  - najpopularniejszy niemiecki magazyn kobiecy, który przez ostatnie 30 lat jest obecny 
w obiegu. Jest kobiecym tytułem wysokiej jakości. Wśród niemieckich kobiet, BRIGITTE to najbardziej 
znany i lubiany magazyn dla kobiet. Publikuje raporty o modzie, urodzie, podróżach, domu i kuchni, a 
także artykuły reportażowe o psychologii, partnerstwie, kulturze, polityce i karierze. Wszystko w łatwo 
przystępnej formule, a jednocześnie na najwyższym profesjonalnym poziomie dziennikarstwa.  
Wielkość czytelnictwa: 2,7 mln. 

 
 
ONLINE 
Niemcy w wysokim stopniu korzystają z Internetu – penetracja na poziomie 89% w 2017 roku. Według 
SimilarWeb (dane za marzec 2018) trzecią najpopularniejszą stroną jest Facebook (zaraz po Google  
i Youtube) w związku z tym ten kanał powinien zostać wykorzystany do działań reklamowych  
w pierwszej kolejności w kampanii B2C. Działania skierowane do B2B prowadzone będą na stronach 
opiniotwórczych i biznesowych, z wiadomościami dot. polityki, kultury, ekonomii, gospodarki, sportu i 
innych, np.: web.de, focus.de, bild.de, ariva.de, finanzen.net, heise.de, wallstreet-online.de, 
epochtimes.de, onvista.de, spiegel.de, huffingtonpost.de, freenet.de, welt.de itp. 
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OOH: 
 
Dla celów kampanii rekomendujemy wykorzystanie nośników, które umożliwią dotarcie z przekazem do 
konsumentów np. podczas działań targowych. Wybierając nośniki kierowaliśmy się takimi parametrami 
jak: położenie nośnika w mieście, specyfiką miejsca, w której nośnik się znajduje, wielkością 
potencjalnych kontaktów z reklamą i rekomendacją lokalnych dostawców,  które pokrywały się z 
wyznaczonymi dla OOH celami kampanii.   
 Wybrano nośniki skierowane do przybywających na imprezy targowe - Lotnisko Berlin Tegel oraz 
nośniki informujące mieszkańców Berlina, Norymbergii oraz Stuttgartu o prowadzonej kampanii 
promocyjnej – metro, nośniki typu City Light Poster. 
 
Berlin 
Lokalizacje nośników: 
B2B:Lotnisko Berlin Tegel - Pięć terminali (A–E) obsłużyło w 2016 roku ponad 21 milionów 
pasażerów. Architektonicznym wyróżnikiem tego lotniska jest wybudowany na podstawie sześciokąta 
terminal A, zarazem główny budynek portu lotniczego Tegel. Terminal ten, którego zewnętrzna, 
skierowana w stronę płyty lotniska fasada liczy 620 metrów długości, posiada 15 stref odprawy 
pasażerów na pojedyncze loty. Strefy te od wewnętrznego dojazdu i parkingu dzieli niespełna 15 metrów 
odległości. 
http://www.berlin-airport.de/pl/przedsiebiorstwo/o-nas/liczby-dane-fakty/port-lotniczy-tegel/index.php  
 
B2C:  
1. BERLIN Tegel - TA Baggage Claim area Door stickers - pakiet dwustronnych naklejek 
(780x780mm) na 7 drzwiach wyjściowych w Terminalu A/wyjście po odebraniu bagażu. Nośniki 
widoczne dla przylatujących oraz dla oczekujących. Czas kampanii w okresie wzmożonego ruchu 
świątecznego – święta Bożego Narodzenia. Podczas 7 dniowej kampanii na 28 nośnikach kontakt z 
reklamą będzie miała prawie milion podróżnych.   
 
2. Digital Premium CLP Network – zupełnie nowa sieć cyfrowa obejmuje obszary miasta z terenami 
handlowymi i turystycznymi z zestawem 40 najnowocześniejszych ekranów 84”. Ścisłe centra. 
Emitować można 10-sekundowy spotu w 60-sekundowej długości pętli - max. 6 reklamodawców. 
Podczas 3dniowej kampanii kontakt z reklamą będzie miało prawie 35% mieszkańców Berlina – ponad 
milion kontaktów. 
Tak krótka ekspozycja uzasadniona jest terminem kampanii – weekend w czasie October Fest. 
2019/2020, podczas którego centralne rejony miasta cieszą się znaczne większą frekwencją. 
 
3. Tegel - Coloramas Flugsteigring –  pakiet 5 nośników (z 33 dostępnych) o wymiarach 2,44m x 
1,19m. Lokalizacje znajdują się w strefie publicznej terminalu A (wyjścia strefa lotniska, odprawa itp.) 
Zasięg: przyloty, ale także pasażerowie odlatujący i oczekujący  na bliskich. Planowany termin kampanii: 
X’19/X’20  – targi - ANUGA - TASTE THE FUTURE 
Podczas miesięcznej kampanii kontakt z reklamą będzie miało prawie 2 miliony podróżnych. 
 
Norynberga 
Lokalizacje nośników B2C: 
1. CLP Half Network – pakiet 170 podświetlanych nośników o wymiarach: 118,5m x 175m. Citylight 
znajdują się w kluczowych lokalizacjach i ruchliwych częściach miasta. Zapewnia reklamodawcy dużą 
częstotliwość kontaktów z przekazem. 
Tygodniowa kampania na początku października 2019/2020 zapewni ok 200 tys. kontaktów z reklamą. 
 
2. CLP Network (25) – korzystając z innej siatki 25 nośników typu City Light Poster unikamy efektu 
znużenia – nośniki są widoczne w innych miejscach, zwiększając tym samym zasięg kampanii – inne 
miejsca = inni odbiorcy. City Lighty znajdują się w kluczowych lokalizacjach i ruchliwych częściach 
miasta. Zapewniają reklamodawcy dobra częstotliwość kontaktu z reklamą. 
Tygodniowa kampania pod planowana pod koniec września zapewni ok.120 tys. kontaktów z reklamą. 
 
Stuttgart 

http://www.berlin-airport.de/pl/przedsiebiorstwo/o-nas/liczby-dane-fakty/port-lotniczy-tegel/index.php
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Lokalizacje nośników B2C: 
1.  CLP Traffic Network – pakiet 70 nośników typu City Light Poster, o wymiarach: 118,5m x 175m. 
Citylights znajdują się w stacjach metra i S-Bahn w Stuttgarcie – jedne z najbardziej uczęszczanych 
stacji w tym mieście. 
Tygodniowa kampania w lutym (TARGI - FRUIT LOGISTICA ) zapewni ok.200 tys. kontaktów z reklamą. 

Pakiet 
robocz
y 20 

4. Reklama 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 i Grupa nr 2 

Działa
nie 

Reklama – drukowana, Internet, zewnętrzna 

Opis 
działan
ia 

 
W ramach pakietu zostaną zrealizowane działania związane z reklamą w prasie, Internecie i 
reklamą zewnętrzną: 
PRASA: 
- 2 emisje w dwa lata w miesięczniku Manager Magazin 
- 2 emisje w dwa lata w miesięczniku Brigitte 
INTERNET: 
- Kampania display prowadzona przez 2 miesiące po 1 miesiącu w każdym roku kampanii – 
emisja 2,7 mln odsłon (1,5 mln odsłon na miesiąc w pierwszym roku i 1,2 mln odsłon w 
miesiąc w drugim roku) 
ZEWNĘTRZNA: 
W każdym roku: 
- ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 28 naklejkach (Berlin Tegel) 
- ekspozycja w okresie 3 dniowej kampanii na 40 nośnikach typu City Light Poster (Digital 
Premium CLP Network) 
- miesięczna ekspozycja na 5 nośnikach formatu: 2,44m x 1,19m (Tegel - Coloramas 
Flugsteigring) 
- ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 170 nośnikach o wymiarach: 118,5m x 175m (CLP Half 
Network) 
- ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 25 nośnikach typu City Light Poster, o wymiarach: 
118,5m x 175m (CLP Network 25) 
- ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 70nośnikach typu City Light Poster, o wymiarach: 
118,5m x 175m (CLP Traffic Network) 
 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

1 emisja reklamy w miesięczniku Manager 
Magazine 
1 emisja reklamy w miesięczniku Brigitte 
Kampania display do grupy Biznes – 1,5 mln 
odsłon 
28 dwustronnych naklejek na drzwiach 
wejściowych na lotnisku Berlin Tegel 
3 dniowa kampania na 40 nośnikach typu City 
Light Poster (Digital Premium) 
Ekspozycja pakietu 5 nośników na lotnisku 
Tegel - Coloramas Flugsteigring 
Ekspozycja pakietu 170 podświetlanych 
nośników (CLP Half Network) 
Ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 25 
nośnikach typu City Light Poster (CLP 

1 emisja reklamy w miesięczniku Manager 
Magazine 
1 emisja reklamy w miesięczniku Brigitte 
Kampania display do grupy Biznes – 1,2 mln 
odsłon 
28 dwustronnych naklejek na drzwiach 
wejściowych na lotnisku Berlin Tegel 
3 dniowa kampania na 40 nośnikach typu City 
Light Poster (Digital Premium) 
Ekspozycja pakietu 5 nośników na lotnisku 
Tegel - Coloramas Flugsteigring 
Ekspozycja pakietu 170 podświetlanych 
nośników (CLP Half Network) 
Ekspozycja w okresie 1 tygodnia na 25 
nośnikach typu City Light Poster (CLP 
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Network 25) 
Ekspozycja pakietu 70 nośników typu City 
Light Poster (CLP Traffic Network) 

Network 25) 
Ekspozycja pakietu 70 nośników typu City 
Light Poster (CLP Traffic Network) 
 

Analiz
a 
budżet
u 

PRASA: 
- 1 emisja w  Manager Magazin (miesięcznik) 
– format 1FP. Koszt 1 wydania: 42 000 EUR 
- 1 emisja w BRIGITTE (miesięcznik) – format 
1FP . Koszt 1 wydania: 72 000 EUR 
 
INTERNET: 
- Kampania display do Biznesu – 1 miesiąc w 
roku –1,5 mln odsłon  - 13 750 EUR 
 
ZEWNĘTRZNA: 
- BERLIN Tegel - TA Baggage Claim area 
Door stickers – ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 28 naklejkach - 12 000 EUR 
- Digital Premium CLP Network - ekspozycja 
w okresie 3 dniowej kampanii na 40 
nośnikach typu City Light Poster: 31 300 EUR 
- Tegel - Coloramas Flugsteigring  - 
miesięczna ekspozycja na 5 nośnikach 
formatu – 26 500 EUR 
- CLP Half Network - ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 170 nośnikach – 32 300 EUR 
- CLP Network (25) - ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 25 nośnikach typu City Light 
Poster – 13 000 EUR 
- CLP Traffic Network - ekspozycja w okresie 
1 tygodnia na 70nośnikach typu City Light 
Poster - 26 300 EUR 

PRASA: 
- 1 emisja w  Manager Magazin (miesięcznik) 
– format 1FP. Koszt 1 wydania: 52 000 EUR 
- 1 emisja w BRIGITTE (miesięcznik) – format 
1FP . Koszt 1 wydania: 83 000 EUR 
 
INTERNET: 
- Kampania display – 1 miesiąc w roku –1,2 
mln odsłon  - 11 250 EUR 
 
ZEWNĘTRZNA: 
- BERLIN Tegel - TA Baggage Claim area 
Door stickers – ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 28 naklejkach - 18 000 EUR 
- Digital Premium CLP Network - ekspozycja 
w okresie 3 dniowej kampanii na 40 
nośnikach typu City Light Poster: 35 000 EUR 
- Tegel - Coloramas Flugsteigring  - 
miesięczna ekspozycja na 5 nośnikach 
formatu – 31 300 EUR 
- CLP Half Network - ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 170 nośnikach – 35 000 EUR 
- CLP Network (25) - ekspozycja w okresie 1 
tygodnia na 25 nośnikach typu City Light 
Poster – 16 300 EUR 
- CLP Traffic Network - ekspozycja w okresie 
1 tygodnia na 70nośnikach typu City Light 
Poster – 29 000 EUR 

Działa
nie 1 
razem 

269 150 EUR, w tym 26 915 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(33,64 dni) 

310 850 EUR, w tym 31 085 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 
(38,85 dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 

Pakiet 
robocz
y 21 

3. Strona internetowa, media społecznościowe 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 2 

Działa
nie 

Fanpage w mediach społecznościowych 

Opis 
działan
ia 

W ramach pakietu stworzony zostanie fanpage i przeprowadzone zostaną działania na FB. 
Działania prowadzone będą przez 24 m-ce i obejmą przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie – 
estymowana liczba kliknięć ok. 7 000.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult Stworzenie fanpage i działania na FB Stworzenie fanpage i działania na FB 
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aty prowadzone będą przez 24 m-ce – 
Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. 

prowadzone będą przez 24 m-ce – 
Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. 

Analiz
a 
budżet
u 

- Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone przez 12 miesięcy – 
przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500 – 
12 500 EUR 
 

- Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone przez 12 miesięcy – 
przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500 – 
12 500 EUR 
 

Działa
nie 1 
razem 

12 500 EUR, w tym 1 250 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,56 
dni) 

12 500 EUR, w tym 1 250 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,56 
dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 
 
SZWECJA - Pakiety robocze dotyczące kampanii multimedialnych 
Szczegółowa analiza rynku mediów konsumowanych w Szwecji pozwoliła określić kanały przekazu 
informacji, których wykorzystanie będzie najbardziej efektywne kosztowo: 
https://medialandscapes.org/country/pdf/sweden  
Mimo spadku zainteresowania prasą tradycyjną na świecie, w Szwecji pozycja gazet jest jednak stabilna 
od dziesięcioleci. Większość gazet jest opartych na subskrypcji, lokalnie lub regionalnie, z poranną 
dostawą do domu. Prawie wszystkie społecznościowe grupy czytają gazety. Starsi czytelnicy preferują 
czytelnictwo drukowanych gazet, natomiast młodsi - coraz częściej otrzymują wiadomości za 
pośrednictwem mediów społecznościowych. Całkowity rynek drukowanych periodyków wydawanych w 
Szwecji jest trudny do oszacowania - około 2000 tytułów, z których większość jest bardzo mała. 350 z 
nich jest kontrolowanych przez krajową organizację czasopism. Czasopisma w Szwecji można podzielić 
na dwie główne kategorie czasopism: 

• Popularna prasa, gdzie najbardziej popularne czasopisma są związane z domem i ogrodnictwem 

• Prasa organizacyjna, w której najbardziej odnoszące sukcesy czasopisma dotyczą ogólnych 
zagadnień biznesowych. 

Główni wydawcy, tacy jak grupy Bonnier i Aller, utrzymali silną pozycję na rynku czasopism – prasa jest 
czytana chętnie i jest głównym medium opiniotwórczym. 
Pozostałe rekomendowane media to: OOH i ONLINE. Reklama zewnętrzna zapewni dotarcie do 
szerokiego grona potencjalnych konsumentów w czasie ich rutynowych podróży metrem, a działania 
online umożliwią utrwalenie przekazu prasowego i OOH. 
Biorąc pod uwagę charakter promowanych produktów jak i pow. model konsumpcji mediów w Szwecji 
zarekomendowano wykorzystanie tytułów prasowych oraz prestiżowych nośników OOH o szerokim 
zasięgu zarówno dla przedstawicieli biznesu jak i zwykłych konsumentów – działanie wizerunkowe. 
Wsparciem dla kampanii w prasie drukowanej (działania edukacyjne i sprzedażowe) i OOH będą 
działania online, precyzyjnie dobrane do obu typu działań B2B /B2C – Social Media – działania 
edukacyjne i sprzedażowe.  
 

 
PRASA OOH NET 

B2B 42% 23% 35% 

B2C 57% 16% 26% 

 
PRASA: 
Dagens Industri -  dziennik ogólnokrajowy, został założony w 1976 roku. Jest wydawany przez koncern 
Bonnier na obszarze Sztokholmu, sześć razy w tygodniu w nakładzie 95 000 egzemplarzy (czytelnictwo 
308 000). Jego tematyka to przede wszystkim sprawy gospodarki i ekonomia. 

https://medialandscapes.org/country/pdf/sweden
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Profil czytelnika: decydenci w biznesie i polityce. Są dobrze wykształceni, mają wyższe dochody i wydają 
więcej pieniędzy niż przeciętny Szwed. 
 
Amelia - wiodący dwutygodnik dla kobiet w Szwecji. Od 18 lat Amelia jest liderem wśród magazynów 
kobiecych. Amelia powstała w 1995 roku z ambicją stworzenia czasopisma obejmującego wszystkie 
elementy życia. Czasopismo inspiruje kreatywność, wzbudza emocje i dodaje otuchy. Amelia ma 
wyjątkowy ton. Szczera, inteligentna, zabawna, piękna i niezbędna - to Amelia. Średni nakład magazynu 
- 74 500 egzemplarzy, czytelnictwo: 263 000.  
Profil czytelnika 
Płeć: Kobiety: 89% Mężczyźni: 11%;  
Miejscowość: Miasto: 42% Inne: 58% 
 
INTERNET + MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Szwecja to państwo wysokorozwinięte z bardzo wysokim odsetkiem dostępu do Internetu wśród 
mieszkańców – 97% w 2017 (wg International Telecommunication Union) oraz smartfonów – 83% wśród 
dorosłych Szwedów (wg badania Google za styczeń 2017). Użytkownicy korzystają z Internetu chętnie – 
93% z nich codziennie, 66% z nich za pomocą komputerów i laptopów, 25% telefonów, 9% tabletów (wg 
Statcounter za styczeń 2017) głównie ze względu na szybkość łączą – średnia prędkość Internetu 
wynosi odpowiednio: dla stałego łącza – 20,024 KBPS, a dla połączeń mobilnych: 17 388 KBPS. 
Najbardziej popularny jest serwis Facebook z liczbą ponad 3,5 mln użytkowników w miesiącu, z czego 
83% korzysta codziennie, a 3,2 mln użytkowników  korzysta z social media za pomocą urządzeń 
mobilnych (wg dane Facebook, styczeń 2017). Zatem największy udział kampanii on-line przypadać 
powinien na działania w ramach serwisu Facebook. Dodatkowo kampania w zakresie działań B2C 
prowadzona będzie na portalach z ogólnotematycznych z aktualnościami dot. kultury, sportu, lokalnej 
społeczności, np. expressen.se, aftonbladet.se, sydsvenskan.se, blocket.se jak również na serwisach 
rozrywkowych, np.: svenskdam.se, birthday.se, randkowych, np: happypancake.se czy parentingowych, 
np: familjeliv.se. Działania skierowane do B2B prowadzone będą na stronach opiniotwórczych i 
biznesowych, z wiadomościami dot. polityki, kultury, ekonomii, sportu i innych, np.: dn.se, di.se, 
metro.se, idg.se, ekuriren.se, nyheteridag.se, hd.se, sydsvenskan.se, hastnet.se, stoppapressarna.se, 
elitrapport.se. W obydwu przypadkach emitowana będzie kampania zarówno desktop jak i mobile - 
podział emisji odbywać się będzie w sposób naturalny - w zależności od sposobu korzystania danego 
użytkownika z Internetu zostanie mu podana odpowiednia reklama. 
 
OOH: 
Transport w Szwecji - Sztokholm: 
Metro: Dzisiaj ma dokładnie 100 stacji, z czego 53 znajduje się na powierzchni ziemi, a 47 to stacje 
podziemne.  

• Dzienna liczba pasażerów: 898,630  

• Roczna liczba pasażerów: 328,0 mln 
Ruch drogowy: https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/stockholm  
Dla celów kampanii rekomenduje się wykorzystanie nośników, które umożliwią dotarcie z przekazem do 
konsumentów np. podczas działań targowych. Wybierając nośniki kierowano się takimi parametrami jak: 
położenie nośnika w mieście, specyfiką miejsca, w którym nośniki się znajdują, wielkością potencjalnych 
kontaktów z reklamą i rekomendacją lokalnych dostawców,  które pokrywały się z wyznaczonymi dla 
OOH celami kampanii.   
  
Sztokholm / Malmo 
Lokalizacje nośników:  
NATIONAL DOOH surfaces (150 faces) Stockholm + Malmo - sieć 150 nośników typu CityLigt Poster, 
Pakiet 103 pionowych ekranów i 47 poziomych ekranów znajdujących się w centralnych stacjach i 
centrach handlowych w Sztokholmie i Malmo. Liczba kontaktów: 6 701 202. SoV: 5% (co najmniej 30 
wyświetleń na godzinę za pomocą 5-sekundowej reklamy lub co najmniej 15 odsłon na godzinę z 
reklamą 10-sekundową). Rekomendujemy wykorzystanie 10 sek spotu na 50 konstrukcjach 
rozmieszczonych równomiernie w obu miastach. 
 

https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/stockholm
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Pakiet 
robocz
y 22 

4. Reklama 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 1 i Grupa nr 2 

Działa
nie 

Reklama – drukowana, Internet, zewnętrzna 

Opis 
działan
ia 

W ramach pakietu zostaną zrealizowane działania związane z reklamą w prasie, Internecie i 
reklamą zewnętrzną: 
PRASA: 
- 2 emisje w magazynie Dagens Industri (w dwa lata) 
- 12 emisji w magazynie Amelia w dwa lata w miesięczniku Brigitte 
INTERNET: 
- Kampania display prowadzona przez 2 miesiące po 1 miesiącu w każdym roku kampanii – 
emisja 6 mln odsłon (po 3 mln odsłon na miesiąc w danym roku) 
- Kampania display prowadzona przez 2 miesiące – emisja 5,5 mln odsłon (3 mln w pierwszym 
i 2,5 mln w drugim roku) 
ZEWNĘTRZNA: 
- ekspozycja w okresie 2 tygodni na 50 nośnikach Sztokholm/Malmo (NATIONAL DOOH 
surfaces (150 faces) Stockholm + Malmo) 

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

1 emisja reklamy w magazynie Dagens 
Industri 
6 emisji reklamy w magazynie Amelia 
3 mln odsłon w kampanii display 
skierowanej do biznesu 
3 miliony odsłon w kampanii display 
skierowanej do konsumentów  
Dwutygodniowa ekspozycja na 50 
nośnikach outdoor 

1 emisja reklamy w magazynie Dagens Industri 
6 emisji reklamy w magazynie Amelia 
3 mln odsłon w kampanii display skierowanej 
do biznesu 
2,5 miliona odsłon w kampanii display 
skierowanej do konsumentów  
 

Analiz
a 
budżet
u 

PRASA: 
- 1 emisja Dagens Industri – format 1FP.  
Koszt 1 wydania: 25 000 EUR 
 
- Amelia – format 1FP. Koszt 6 wydań – 6 
wydań – 61 000 EUR 
 
INTERNET: 
- Kampania display prowadzona przez 1 
miesiąc do grupy „Biznes” – emisja 3 mln 
odsłon – 22 500 EUR 
- Kampania display prowadzona przez 1 
miesiąc – emisja 3 mln odsłon  - 18 010 
EUR 
 
ZEWNĘTRZNA: 
- NATIONAL DOOH surfaces (150 faces) 
Stockholm + Malmo - ekspozycja w okresie 
2 tygodni na 50 nośnikach 
Sztokholm/Malmo – 54 000 EUR 

PRASA: 
- 1 emisja Dagens Industri – format 1FP.  Koszt 
1 wydania: 28 000 EUR 
 
- Amelia – format 1FP. Koszt 6 wydań – 6 
wydań – 70 000 EUR 
 
INTERNET: 
- Kampania display prowadzona przez 1 
miesiąc do grupy „Biznes” – emisja 3 mln 
odsłon – 22 500 EUR 
- Kampania display prowadzona przez 1 
miesiąc – emisja 2,5 mln odsłon  - 15 340 EUR 

Działa
nie 1 

180 510 EUR, w tym 18 051 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej 

135 840 EUR, w tym 13 584 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (16,98 
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razem (22,56 dni) dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 

Pakiet 
robocz
y 23 

3. Strona internetowa, media społecznościowe 

Grupa(
-y) 
docelo
wa(-e) 

Grupa nr 2 

Działa
nie 

Fanpage w mediach społecznościowych 

Opis 
działan
ia 

W ramach pakietu stworzony zostanie fanpage i przeprowadzone zostaną działania na FB. 
Działania prowadzone będą przez 24 m-ce i obejmą przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie – 
estymowana liczba kliknięć ok. 7 000.  

Harmo
nogra
m 

ROK 1 ROK 2 

Rezult
aty 

Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone będą przez 24 m-ce – 
Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. 

Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone będą przez 24 m-ce – 
Przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500. 

Analiz
a 
budżet
u 

- Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone przez 12 miesięcy – 
przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500 – 13 
325 EUR 
 

- Stworzenie fanpage i działania na FB 
prowadzone przez 12 miesięcy – 
przygotowanie i prowadzenie kampanii 
reklamowej - promocja postów, kampania na 
CPC - kliknięcie w link, reklama na polubienie 
– estymowana liczba kliknięć ok. 3 500 – 13 
325EUR 
 

Działa
nie 1 
razem 

13 325 EUR, w tym 1 332,50 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,66 
dni) 

13 325EUR, w tym 1 332,50 EUR 
wynagrodzenia Organizacji Wdrażającej (1,66 
dni) 

Realiz
acja 

Organizacja Wdrażająca 

 
 
W ramach projektu poniesione zostaną również wydatki związane z kosztami pośrednimi, które wynoszą 
4% od bezpośrednich kosztów personelu i kształtują się na poziomie 3 453,12 EUR (Niemcy – 1 726,56; 
Dania – 863,28; Szwecja – 863,28). 

 
W razie konieczności z tej samej tabeli można skorzystać wielokrotnie, wykorzystując ją do przedstawienia 
informacji na temat działania i pakietu roboczego wpisanych do budżetu za pośrednictwem „Szczegółowej 
tabeli budżetowej”. 
Na zakończenie proszę przedstawić również: 

Streszczenie budżetu z podziałem na państwa docelowe 

Państwo docelowe: Niemcy 1 704 820,56 EUR 

Państwo docelowe: Dania 737 720,28 EUR 
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Państwo docelowe: Szwecja 505 550,28 EUR 

 
7. Pomiar wyników i wskaźników działania 

 
Poniżej przedstawiono metodologię obliczania wartości odniesienia oraz wartości docelowych dla celów, 
jakie osiągnięte zostaną w wyniku realizacji Środka: 
 
Cel informacyjny:  
- Zwiększenie rozpoznawalności i podniesienie wiedzy o unijnym systemie jakości (ChOG) wśród 
konsumentów w krajach docelowych. 
 
W chwili obecnej, na podstawie dostępnego specjalnego raportu Eurobarometr 440, stan wiedzy 
konsumentów na temat ChOG i jego zalet jest niewielki. Na pytanie o rozpoznawanie logo Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego, wśród badanych konsumentów na rynkach docelowych następujący 
odsetek odpowiedział twierdząco: 
- Niemcy – 9%, 
- Szwecja – 8%, 
- Dania – 6 %.  
 
Wartość odniesienia w przypadku braku realizacji Środka można przyjąć o 1-2% wyższe, ponieważ 
badania Eurobarometr były przeprowadzane w 2017 roku, a realizacja Środka rozpocznie się w 2019 
roku. Zatem wartości odniesienia można określić następująco: 
- Niemcy – 10%, 
- Szwecja – 9%, 
- Dania – 7%.  
 
Powyższe wartości procentowe można przełożyć na liczbę konsumentów, którzy posiadają wiedzę o 
ChOG: 
 
Niemcy: 
Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie https://www.populationpyramid.net/pl/niemcy/2018/ w 
Niemczech zamieszkuje obecnie osób 80 560 tys. osób. Z danych przedstawionych na stronie wynika, iż 
około 82,50% mieszkańców stanowią osoby w wieku 18+, a więc grupa jednocześnie skupiająca w sobie 
wszystkie grupy docelowe wśród konsumentów.  
Na podstawie powyższego można zatem przyjąć, iż świadomych i samodzielnych konsumentów na 
rynku niemieckim jest 66 462 tys. osób.  
Obecnie, z ww. grupy, rozpoznawalność ChOG można określić na 10%, a więc 6 646 200 osób. 
Podsumowując rozpoznawalność ChOG w Niemczech: 
Liczba ludności: 80 560 000 osób 
Liczba świadomych i samodzielnych konsumentów: 66 462 000 osób 
Obecna rozpoznawalność ChOG: 10% wśród świadomych i samodzielnych konsumentów, czyli 
6 646 200 osób.  
Na powyższym przykładzie policzono również liczbę konsumentów rozpoznających oznaczenie ChOG w 
Szwecji i Danii. 
 
Szwecja:  
Liczba ludności: 9 987 000 osób 
Liczba świadomych i samodzielnych konsumentów: 7 709 964 osób (stanowi to około 77,20% populacji - 
cała grupa 18+.  
Rozpoznawalność ChOG: 9% wśród świadomych i samodzielnych konsumentów, czyli 693 896 osób. 
 
Dania: 
Liczba ludności: 5 732 000 osób 
Liczba świadomych i samodzielnych konsumentów: 4 442 300 osób (stanowi to około 77,50% populacji - 
cała grupa 18+. 

https://www.populationpyramid.net/pl/niemcy/2018/
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Rozpoznawalność ChOG: 7% wśród świadomych i samodzielnych konsumentów, czyli 310 961 osób. 
 
W wyniku realizacji środka przewiduje się osiągnięcia następującego poziomu świadomości 
konsumentów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym: 
- Niemcy – 12%, co przełoży się na 7 975 440 osób (wzrost o 1 329 240 osób – wartość docelowa) 
- Szwecja – 15 %, co przełoży się na 1 156 495 osób (wzrost o 462 599 osób – wartość docelowa) 
- Dania – 13 %, co przełoży się na 577 499 osób (wzrost o 266 538 osób – wartość docelowa). 
 
Łącznie kampania dotrze do 2 058 377 osób, którzy do tej pory nie rozpoznawali unijnego 
systemu jakości ChOG. 
 
Osiągniecie powyższych wyników zostanie potwierdzone przez przeprowadzane w trakcie Środka 
badania ewaluacyjne wśród konsumentów (pre-test na początku realizacji środka, mid-test na samym 
początku 2 roku realizacji środka, post-test na koniec realizacji środka). Badania zostaną 
przeprowadzone na grupie 100 konsumentów, a ich odpowiedzi dadzą wymierną ocenę wpływu Środka 
na świadomość konsumentów na temat produktów z unijnym systemem ChOG. 
 
Cel ekonomiczny:  
- Wzrost sprzedaży owoców i warzyw z ChOG na danym rynku docelowym.  
W 2010 roku wartość sprzedanych owoców i warzyw z oznaczeniem ChOG wynosiła odpowiednio: 
 
- Niemcy: 
Wartość rynku sprzedaży owoców i warzyw w Niemczech wynosiła w 2010 roku 46,46 mln EUR: 

 
Źródło: https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-
gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.13
65173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138 
 
- Szwecja: 
Z uwagi na brak danych dotyczących sprzedaży owoców i warzy z ChOG, dokonano podziału na 
podstawie średniej unijnej w zakresie podziału produktów z ChOG na sektory produktów: 

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
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Z powyższego wynika, że średnio 6% całej sprzedaży ChOG przypada na owoce i warzywa.  
Wielkość całego rynku ChOG w Szwecji to 49 mln EUR: 

 
Źródło: https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-
gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.13
65173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138 
Zatem przyjmując, iż 6% powyższej wartości przypada na sektor owoców i warzyw, wartość tego sektora 
w Szwecji to 2,94 mln EUR. 
 
- Dania: 
Wartość całego sektora ChOG w Danii to 106 mln EUR.  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en?__hstc=227001346.53d0e596ae98c08bc10996dd62dc4560.1363341769347.1365171614746.1365173502138.14&__hssc=227001346.2.1365173502138
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Zatem przyjmując, iż podobnie jak w całej UE 6 % powyższej wartości przypada na sektor owoców i 
warzyw, wartość tego sektora w Danii to 6,36 mln EUR. 
Jak wynika z poniższej tabeli, wzrost wartości produktów ChOG z branży rolno-spożywczej (w której 
zawierają się owoce i warzywa) w okresie 2005-2010 (6 lat) wyniósł 29,1 %. 

 
Przyjmując powyższe za wytyczne do określenia wcześniejszej tendencji rynkowej, można założyć, iż w 
okresie 2011-2018 wartość produktów z sektora owoców i warzyw ChOG wzrosła o około 30%. 
 
Zatem uwzględniając metodykę wcześniejszej tendencji rynkowej, oraz bazując na powyższych danych 
dotyczących wartość owoców i warzyw ChOG  na trzech ww. rynkach, obecna wartość owoców i warzyw 
ChOG wygląda następująco: 
- Niemcy - 46,46 mln EUR + 30% = 60,39 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia 
Środka. 
- Szwecja – 2,94 mln EUR + 30% = 3,82 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia 
Środka. 
- Dania - 6,36 mln EUR + 30% = 8,26 mln EUR – wartość odniesienia na moment rozpoczęcia 
Środka. 
 
Powyższe sumy stanowią wartość odniesienia do obliczenia poniższych korzyści gospodarczych. 
 
W wyniku projektu wartości sprzedanych produktów w sektora owoców i warzyw na trzech ww. rynkach 
wyniosą: 
- Niemcy – 64,61 mln – wzrost o 4,22 mln EUR (wartość docelowa), czyli o 7%, 
- Szwecja – 4,39 mln EUR, wzrost o 0,57 mln EUR (wartość docelowa), czyli o 15%, 
- Dania – 9,33 mln EUR, wzrost o 1,07 mln EUR (wartość docelowa), czyli o 13%. 
 
Łącznie wzrost sprzedaży produktów z sektora owoców i warzyw na trzech docelowych rynkach 
wyniesie 5,86 mln EUR. 
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Osiągniecie powyższych wyników zostanie potwierdzone przez przeprowadzane w trakcie Środka 
badania ewaluacyjne wśród przedstawicieli branży (pre-test na początku realizacji środka, mid-test na 
samym początku 2 roku realizacji środka, post-test na koniec realizacji środka). Badania zostaną 
przeprowadzone na grupie 50 przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli biznesu. Odpowiedzi tych 
osób w fazie pre test dadzą wyjściową wartość dotyczącą intencji obecnej intencji zakupu owoców i 
warzyw z ChOG, a mid-test i post-test pokażą odpowiednio progres w preferencjach przedsiębiorców, 
dzięki czemu możliwe będzie potwierdzenie zwiększonego zapotrzebowania na zakup i sprzedaż 
owoców i warzyw przez sektor biznesowy 
 
Wskaźniki produktu i wyników 

Pakiet roboczy 1 – 
Koordynacja projektu 

Wskaźniki produktu – Skuteczne zarządzanie środkiem – 1 

Wskaźniki wyników – Kampania informacyjna zrealizowana zgodnie z 
założeniami - 1 

Pakiet roboczy 2 – 
Pozostałe działania 

Wskaźniki produktu – Logotyp kampanii – 1 
Wskaźniki produktu – Księga znaku – 1 
Wskaźniki produktu – Zestaw projektów - 1 
Wskaźniki produktu – Zdjęcia wysokiej jakości - 200 

Wskaźniki wyników – Opracowana kampania wizualna skierowana do 
wszystkich odbiorców - 1 

Pakiet roboczy 3 – 
Narzędzia komunikacji 

Wskaźnik produktu – Pakiety materiałów promocyjnych – 3 900 
Wskaźnik produktu – Roll up’y - 9 

Wskaźniki wyników – Liczba przedstawicieli branży, do których 
skutecznie dotarto z informacja o zaletach jabłek grójeckich ChOG – 3 
900 

Pakiet roboczy 4 – Public 
Relations (Ciągłe działania 
PR) 

Wskaźnik produktu – Bazy kontaktowe z dziennikarzami (na każdy 
rynek) – 6 
Wskaźnik produktu – Komunikaty prasowe (na każdy rynek) – 36 
Wskaźnik produktu – Raporty z monitoringu mediów (na każdy rynek) – 
36 
Wskaźnik produktu – Artykuły w prasie (na każdy rynek) – 30 

 Wskaźnik wyników – Liczba osób, do których trafi przekaz – 6 000 000 

Pakiet roboczy 5 – Strona 
internetowa, media 
społecznościowe 

Wskaźnik produktu – Strona www kampanii – 1 

Wskaźnik wyników – Liczba UU (na każdy rynek) – 18 000 
Wskaźnik wyników – Liczba odsłon (minimum) – 100 000 

Pakiet roboczy 6 – Imprezy 
– Stoiska na targach (Dania) 

Wskaźnik produktu – Stoisko na targach (ok. 50 mkw.) – 1 
Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży B2B 
(minimum) – 14 
Wskaźnik produktu – Obecność delegacji – 6 

 
Wskaźnik wyników – Liczba kontaktów z przekazem (60% osób na 
targach) – 15 600 

Pakiet roboczy 7 – Imprezy 
– Stoiska na targach 
(Niemcy) 

Wskaźnik produktu – Stoisko na targach (ok. 50 mkw.) – 1 
Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży B2B 
(minimum) – 14 
Wskaźnik produktu – Obecność delegacji – 6 

Wskaźnik wyników - Liczba kontaktów z przekazem (60% osób na 
targach) – 99 000 

Pakiet roboczy 8 - Imprezy – 
Stoiska na targach (Niemcy) 

Wskaźnik produktu – Stoisko na targach (ok. 50 mkw.) – 1 
Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży B2B 
(minimum) – 14 
Wskaźnik produktu – Obecność delegacji – 6 

Wskaźnik wyników - Liczba kontaktów z przekazem (60% osób na 
targach) – 46 800 
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Pakiet roboczy 9 - Imprezy – 
Stoiska na targach (Niemcy) 

Wskaźnik produktu – Stoisko na targach (ok. 50 mkw.) – 1 
Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży B2B 
(minimum) – 14 
Wskaźnik produktu – Obecność delegacji – 6 

Wskaźnik wyników - Liczba kontaktów z przekazem (60% osób na 
targach) – 240 000 

Pakiet roboczy 10 – Imprezy 
– Stoiska na targach 
(Szwecja) 

Wskaźnik produktu – Stoisko na targach (ok. 50 mkw.) – 1 
Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży B2B 
(minimum) – 14 
Wskaźnik produktu – Obecność delegacji – 6 

 
Wskaźnik wyników - Liczba kontaktów z przekazem (60% osób na 
targach) – 2 617 

Pakiet roboczy 11 – Ocena 
wyników 

Wskaźnik produktu – Raporty ewaluacyjne (ilość dla każdego rynku) – 
3 
Wskaźnik produktu – Raport końcowy (ilość dla każdego rynku) – 1 

Wskaźnik wyników – Liczba konsumentów, do których skutecznie 
dotarto z przekazem (osoby) – 2 058 377 
Wskaźnik wyników – Wzrost sprzedaży owoców ChOG na docelowych 
rynkach – 5 860 000 

Pakiet roboczy 12 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży (minimum) 
– 16 
Wskaźnik produktu – Wizyty w lokalnych marketach – 3 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne - 250 

Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 50 
Wskaźnik wyników – Ilość kontaktów z osobami z branży – 10 250 

Pakiet roboczy 13 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży (minimum) 
– 16 
Wskaźnik produktu – Wizyty w lokalnych marketach – 3 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne – 50 

 
Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 50 

Pakiet roboczy 14 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Spotkania z przedstawicielami branży (minimum) 
– 16 
Wskaźnik produktu – Wizyty w lokalnych marketach – 3 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne – 50 

Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 50 

Pakiet roboczy 15 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Webinarium – 1 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne – 100 
Wskaźnik produktu – Baza danych – 1 
Wskaźnik produktu – Raport po konferencji – 1 
Wskaźnik produktu – Publikacje w mediach - 5 

 

Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 50 
Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich kontaktów z 
przedstawicielami mediów – 40 
Liczba osób, do których trafi przekaz – 50 000 

Pakiet roboczy 16 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Webinarium – 1 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne – 100 
Wskaźnik produktu – Baza danych – 1 
Wskaźnik produktu – Raport po konferencji – 1 
Wskaźnik produktu – Publikacje w mediach – 5 

Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 60 
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Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich kontaktów z 
przedstawicielami mediów – 40 
Liczba osób, do których trafi przekaz – 50 000 

Pakiet roboczy 17 – Inne 
imprezy 

Wskaźnik produktu – Webinarium – 1 
Wskaźnik produktu – Pakiety informacyjne – 100 
Wskaźnik produktu – Baza danych – 1 
Wskaźnik produktu – Raport po konferencji – 1 
Wskaźnik produktu – Publikacje w mediach – 5 

Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich spotkań z 
przedstawicielami branży – 60 
Wskaźnik wyników – Liczba bezpośrednich kontaktów z 
przedstawicielami mediów – 40 
Liczba osób, do których trafi przekaz – 50 000 

Pakiet roboczy 18 – 
Reklama 

Wskaźnik produktu – Liczba emisji reklam w prasie – 18 
Wskaźnik produktu – Liczba odsłon w kampaniach display – Biznes – 
8 000 000 
Wskaźnik produktu – Liczba odsłon w kampaniach display – 
Konsumenci – 4 000 000 

Wskaźnik wyników – Liczba osób do których trafi przekaz – 12 000 000 

Pakiet roboczy 19 – Strona 
internetowa, media 
społecznościowe 

Wskaźnik produktu – Fanpage na Facebooku – 1 

Wskaźnik wyników – Liczba osób do których trafi przekaz – 7 000 

Pakiet roboczy 20 – 
Reklama 

Wskaźnik produktu – Liczba emisji reklam w prasie – 4 
Wskaźnik produktu – Liczba odsłon w kampaniach display – Biznes – 
2,7 
Wskaźnik produktu – Liczba osób, które zapoznają się z reklamą 
drukowaną – 3 330 000 

Wskaźnik wyników – Liczba osób, do których trafi przekaz – 6 030 000 

Pakiet roboczy 21 – Strona 
internetowa, Media 
społecznościowe 

Wskaźnik produktu – Fanpage na Facebooku – 1 
 

Wskaźnik wyników - Liczba osób do których trafi przekaz – 7 000 

Pakiet roboczy 22 – 
Reklama  

Wskaźnik produktu – Liczba emisji reklam w prasie – 14 
Wskaźnik produktu – Liczba odsłon w kampaniach display – Biznes – 
6 000 000 
Wskaźnik produktu – Liczba odsłon w Kampaniach display – 
Konsumenci – 5 500 000 
Wskaźnik produktu – Liczba ekspozycji na nośnikach outdoor – 1 

 Wskaźnik wyników – Liczba osób, do których trafi przekaz – 11 500 000 

Pakiet roboczy 23 – Strona 
internetowa, Media 
społecznościowe 

Wskaźnik produktu – Fanpage na Facebooku – 1 

Wskaźnik wyników – Liczba osób, do których trafi przekaz – 7 000 

 
 

 
Proszę podać wskaźniki produktu i wskaźniki wyników dla każdego pakietu roboczego 
Wskaźniki oddziaływania 

Opis wskaźników oddziaływania 
Wartość 
wyjściowa 

Zakończenie 
programu 

Wskaźnik oddziaływania 1 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) (Pakiet roboczy 1 – Koordynacja 

0  2 058 377 
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projektu) 

Wskaźnik oddziaływania 2 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG na danym rynku docelowym (w mln EUR) 
(Pakiet roboczy 1 – Koordynacja projektu) 

0 5 860 000 

Wskaźnik oddziaływania 3 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) (Pakiet roboczy 2 – Pozostałe 
działania) 

0 2 058 377 

Wskaźnik oddziaływania 4 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG na danym rynku docelowym (w mln EUR) 
(Pakiet roboczy 3 – Narzędzia komunikacji 

0 5 860 000 

Wskaźnik oddziaływania 5 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 30% grupy nr 2 na każdym rynku 
(Pakiet roboczy 4 – Public Relations (Ciągłe działania PR)) 

0 

Niemcy – 398 772 

Szwecja – 138 780 

Dania – 79 962 

Wskaźnik oddziaływania 6 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 5% grupy nr 2 na każdym rynku 
(Pakiet roboczy 5 – Strona internetowa, media 
społecznościowe) 

0 

Niemcy – 66 462 

Szwecja – 23 130 

Dania – 13 327 

Wskaźnik oddziaływania 7 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 5% grupy nr 2 w Danii (Pakiet 
roboczy 6 – Imprezy – Stoiska na targach (Dania))  

0 13 327 

Wskaźnik oddziaływania 8 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Danii – 30% wartości docelowej dla Danii 
(EUR) (Pakiet roboczy 6 – Imprezy – Stoiska na targach 
(Dania)) 

0 320 000 

Wskaźnik oddziaływania 9 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 5% grupy nr 2 w Niemczech (Pakiet 
roboczy 7 – Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy)) 

0 66 462 

Wskaźnik oddziaływania 10 - Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 20% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR)i (Pakiet roboczy 7 – Imprezy – Stoiska na 
targach (Niemcy)) 

0 840 000 

Wskaźnik oddziaływania 11 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 3% grupy nr 2 w Niemczech (Pakiet 
roboczy 8 – Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy)) 

0 39 878 

Wskaźnik oddziaływania 12 - Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 10% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR)i (Pakiet roboczy 8 – Imprezy – Stoiska na 
targach (Niemcy)) 

0 420 000 

Wskaźnik oddziaływania 13 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 12% grupy nr 2 w Niemczech 

0 159 509 
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(Pakiet roboczy 9 – Imprezy – Stoiska na targach (Niemcy)) 

Wskaźnik oddziaływania 14 - Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 20% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR)i (Pakiet roboczy 9 – Imprezy – Stoiska na 
targach (Niemcy)) 

0 840 000 

Wskaźnik oddziaływania 15 - Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Szwecji – 30% wartości docelowej dla 
Szwecji (EUR)i (Pakiet roboczy 10 – Imprezy – Stoiska na 
targach (Szwecja)) 

0 171 000 

Wskaźnik oddziaływania 16 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – na wszystkich rynkach (Pakiet 
roboczy 11 – Ocena wyników) 

0 2 058 377 

Wskaźnik oddziaływania 17 – Wzrost sprzedaży (w EUR) 
owoców i warzyw z ChOG (Pakiet roboczy 11 – Ocena 
wyników) 

0 5 860 000 

Wskaźnik oddziaływania 18 – Zwrot z inwestycji ROI (Pakiet 
roboczy 11 – Ocena wyników) 

0 2,84 

Wskaźnik oddziaływania 19 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 15% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR) (Pakiet roboczy 12 – Inne imprezy) 

0 630 000 

Wskaźnik oddziaływania 20 – Wzrost ze sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Szwecji – 20% wartości docelowej dla 
Szwecji (Pakiet roboczy 13 – Inne imprezy) 

0 110 000 

Wskaźnik oddziaływania 21 – Wzrost ze sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Danii – 20% wartości docelowej dla Danii 
(Pakiet roboczy 14 – Inne imprezy) 

0 210 000 

Wskaźnik oddziaływania 22 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 15% grupy nr 2 w Danii (Pakiet 
roboczy 15 – Inne imprezy) 

0 39 981 

Wskaźnik oddziaływania 23 - Wzrost ze sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Danii – 20% wartości docelowej dla Danii 
(EUR) (Pakiet roboczy 15 – Inne imprezy) 

0 210 000 

Wskaźnik oddziaływania 24 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 2% grupy nr 2 w Niemczech (Pakiet 
roboczy 16 – Inne imprezy) 

0 26 585 

Wskaźnik oddziaływania 25 - Wzrost ze sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 5% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR) (Pakiet roboczy 16 – Inne imprezy) 

0 211 000 

Wskaźnik oddziaływania 26 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 7% grupy nr 2 w Szwecji (Pakiet 
roboczy 17 – Inne imprezy) 

0 32 382 
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Wskaźnik oddziaływania 27 - Wzrost ze sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Szwecji – 20% wartości docelowej dla 
Szwecji (EUR) (Pakiet roboczy 17 – Inne imprezy) 

0 114 000 

Wskaźnik oddziaływania 28 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Danii – 30% wartość docelowej dla Danii 
(EUR) (Pakiet roboczy 18 – Reklama) 

0 320 000 

Wskaźnik oddziaływania 29 - Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 43% grupy nr w Danii (Pakiet 
roboczy 18 – Reklama) 

0 114 612 

Wskaźnik oddziaływania 30 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 2% grupy nr 2 w Danii (Pakiet 
roboczy 19 – Strona internetowa, media społecznościowe) 

0 5 331 

Wskaźnik oddziaływania 31 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 42,5% grupy nr 2 w Niemczech 
(Pakiet roboczy 20 – Reklama) 

0 564 927 

Wskaźnik oddziaływania 32 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Niemczech – 30% wartości docelowej dla 
Niemiec (EUR) (Pakiet roboczy 20 – Reklama) 

0 1 260 000 

Wskaźnik oddziaływania 33 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 0,5% grupy nr 2 w Niemczech 
(Pakiet roboczy 21 – Strona internetowa, Media 
społecznościowe) 

0 6 646 

Wskaźnik oddziaływania 34 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 57% grupy nr 2 Szwecji (Pakiet 
roboczy 22 – Reklama) 

0 263 682 

Wskaźnik oddziaływania 35 – Wzrost sprzedaży owoców i 
warzyw z ChOG w Szwecji – 30% wartości docelowej dla 
Szwecji (EUR) (Pakiet roboczy 22 – Reklama) 

0 170 000 

Wskaźnik oddziaływania 36 – Rozpoznawalność logo unijnych 
systemów jakości (osoby) – 1% grupy nr 2 w Szwecji (Pakiet 
roboczy 23 – Strona internetowa, Media społecznościowe) 

0 4 625 

Dla każdego wskaźnika oddziaływania proszę podać wartość wyjściową i wartość po zakończeniu 
programu 

8. Organizacja działania i struktura zarządzania 

8.1 Zdolność operacyjna i finansowa 
 
KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE GŁÓWNYCH PRACOWNIKÓW WNIOSKODAWCY 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZARZĄDZANIE I REALIZACJĘ PROPONOWANEGO ŚRODKA 
 
Struktura Zarządzania projektem zakłada zlecenie wszystkich zadań merytorycznych oraz 
organizacyjnych organowi wdrażającemu, tj. podmiotowi wybranemu w drodze procedury przetargowej 
posiadającemu odpowiednie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu kampanii o charakterze 
informacyjnym i promocyjnym. Procedura wyboru organu wdrażającego rozpoczęta zostanie po 
uzyskaniu oficjalnej informacji o przyznaniu wsparcia organizacji inicjującej.  
Aby zaplanowana kampania informacyjno-promocyjna przyniosła oczekiwane rezultaty niezbędne jest 
ścisłe współdziałanie Organizacji inicjującej z Organem wdrażającym.  
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Osoby wchodzące w skład zespołu projektowego ze strony Organizacji Inicjującej to: 
 
Kierownik Projektu: Magdalena Wrotek-Figarska 
Wykształcenie:  
Wyższe (Kierunek –Żywienie Człowieka i Nauki Konsumenckie; Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i 
Konsumpcji; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich. Z Organizacją Inicjująca związana 
od 3 lat, gdzie pełni funkcję Dyrektora Biura, odpowiadając za m.in. za realizację kampanii 
promocyjnych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu działań sprzedażowych. Jest ekspertem 
w zakresie kontroli jakości. 
Szczegółowy opis kwalifikacji znajduje się w dodatkowych załącznikach do wniosku. 
 
Rola w projekcie: Kierownik projektu 
Zakres odpowiedzialności: 
Głowna odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, koordynację działań i nadzorowanie 
zgodności realizacji z założeniami projektu.  
Zadania Kierownika Projektu obejmują: 
- zarządzanie projektem, 
- reprezentacja Organizacji inicjującej wobec krajowych i unijnych instytucji, 
- koordynacja prac Zespołu projektowego, 
- dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków Zespołu projektowego, 
- komunikowanie się z wszystkimi osobami i podmiotami zaangażowanymi w realizację 
projektu, 
- doradztwo strategiczne, 
- doradztwo w zakresie planowanych działań w ramach kampanii oraz merytoryczne opiniowanie 
branżowych  tekstów wykorzystywanych w ramach kampanii, 
- formalny odbiór prac od wykonawców Projektu,  
- podpisywanie dokumentów związanych z Projektem, parafowanie umów, protokołów 
odbioru prac, wniosków o refundację, sprawozdań z realizacji Projektu, 
- monitoring Projektu, nadzór nad osiąganiem wskaźników. 
 
Koordynator merytoryczny kampanii: Emilia Jędrzejewska 
Wykształcenie:  
Wyższe – kierunek Zarządzanie i marketing, specjalizacja: Reklama i Public Relations (Wyższa Szkoła 
Promocji w Warszawie) 
Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, kierunek: Organizacja wydarzeń i 
sponsoring. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant i specjalista ds. reklamy i Public relations. W trakcie 
swojej kariery współpracowała m.in. z takimi firmami jak Deloitte, Havas PR czy też MG Network. Jest 
ekspertem w zakresie promocji i planowania kampanii reklamowych. W Organizacji Inicjującej zajmuje 
się opracowywaniem media-planu oraz stworzeniem kompleksowej wewnętrznej strategii PR. 
Szczegółowy opis kwalifikacji znajduje się w dodatkowych załącznikach do wniosku. 
 
Rola w projekcie: Koordynator merytoryczny kampanii 
Zakres odpowiedzialności: 
- nadzór i koordynacja wdrażanych działań,  
- ścisła współpraca z Organem wdrażającym oraz Koordynatorem ds. roboczych projektu, 
- konsultacje z Organem wdrażającym w zakresie kształtu i założeń kampanii informacyjno-promocyjnej, 
- nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich działań promocyjno-informacyjnych Programu; 
- kontrola jakości,  
- zarządzanie ryzykiem w projekcie, 
- komunikowanie się z Organami Nadzorującymi w sprawach projektu, 
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- raportowanie do Organów Nadzorujących. 
 
Koordynator ds. roboczych projektu/ Biuro projektu: Artur Małachowski 
Wykształcenie: 
Wyższe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Kierunek: 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalizacja: inżynieria żywności i organizacja produkcji. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli jakości zakładów produkcyjnych i magazynów. W 
Organizacji Inicjującej odpowiada za szkolenia producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, kontrolę 
jakości partii produkcyjnych jabłek oraz nadzór nad ilością i jakością wysyłanych do sieci handlowych 
jabłek. 
Szczegółowy opis kwalifikacji znajduje się w dodatkowych załącznikach do wniosku. 
 
Rola w Projekcie: Koordynator ds. roboczych 
Zakres odpowiedzialności: 
- bezpośrednia i ścisła współpraca z organem wdrażającym, 
- nadzór i koordynacja wdrażanych działań, 
- nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich działań promocyjno-informacyjnych Programu, 
- raportowanie do Organów Nadzorujących, 
- obsługa finansowa Programu. 
 
Zastępca Koordynatora ds. roboczych projektu/ Biuro projektu: Monika Kapusta 
Wykształcenie: 
Wyższe - Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie studia, Kierunek: Cło. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu i prowadzeniu spraw administracyjnych związanych z 
obsługą biura. W Organizacji Inicjującej odpowiada m.in. za koordynację certyfikacji ChOG, obsługę 
procesu zamówień przez sieci handlowe oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów. 
Szczegółowy opis kwalifikacji znajduje się w dodatkowych załącznikach do wniosku. 
 
Rola w Projekcie: Zastępca Koordynatora ds. roboczych 
Zakres odpowiedzialności: 
- wsparcie Koordynatora we współpracy z organem wdrażającym, 
- prowadzenie biura projektu, archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z projektem, 
- prowadzenie sprawozdawczości projektu. 
 
DOŚWIADCZENIE ORGANIZACJI INICJUJĄCEJ - OPIS DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH W 
ZWIĄZKU Z OBSZARAMI DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO 
WSPÓŁFINANSOWANIA. 
 
Organizacja inicjująca, tj. Stowarzyszenie Sady Grójeckie, posiada bogate doświadczenie w realizacji 
kampanii informacyjno-promocyjnych, finansowanych przede wszystkim z własnych środków: 
 
ROK 2017 
- charytatywny udział oraz propagowanie marki „Jabłka grójeckie” oraz Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – największego w Polsce, co rocznego 
wydarzenia w trakcie którego zbierane są środki na zakup sprzętu medycznego; wydarzenie jest 
transmitowane na bieżąco w TV (w trakcie transmisji pojawiał się kontekst „jabłek grójeckich”), 
- promocja „Jabłek grójeckich” w obecnej w całym kraju sieci handlowej Lidl (degustacje, warsztaty 
kulinarne, śniadania), 
- udział w targach Food Show, odbywających się w marcu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, 
- udział w targach World Food Warsaw, odbywających się w kwietniu w Expo XXI w Warszawie, 
- udział w targach Real Connect 2017, 
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- udział w czerwcowych Targach Food Expo oraz Targach Pyszna Polska, 
- promocja „Jabłek grójeckich” ChOG w ogólnopolskim radiu – RDC (Radio Dla Ciebie), 
- udział w XIII Międzynarodowym Kongresie Promocji Warzywa i Owoców KUPS, 
- udział w wydarzeniu Fresh Market i Fruit Attraction. 
Oprócz wyżej wymienionych działań mających na celu promocję zarówno jabłek grójeckich, jak i 
unijnego systemu jakości ChOG, Organizacja inicjująca brała udział w szeregu innych działań 
promocyjnych, takich jak udział w wielu regionalnych targach żywności, prezentacjach i spotkaniach 
dotyczących zdrowej żywności w szkołach w całym kraju, konferencjach dotyczących zdrowia (m.in. 
konferencja w Centrum Onkologii), oraz piknikach i festiwalach odbywających się w całym kraju. 
 
ROK 2016 
- udział w targach promujących zdrową żywność „Trzy Znaki Smaku” – Zamek Królewski w Warszawie, 
- udział w targach World Food Warsaw, odbywających się w kwietniu w Expo XXI w Warszawie, 
- udział w Festiwalu Smaku Gruczno, na którym promowano walory posiadane przez „jabłka grójeckie z 
unijnym systemem jakości ChOG, 
- promocja „Jabłek grójeckich” na Festiwalu Jabłka, organizowanym w Gdańsku przez Krajowy Związek 
Grup Producentów Owoców i warzyw, 
- udział w targach POLAGRAFOOD – Międzynarodowych Targach Produktów Spożywczych w 
Poznaniu, 
- udział w programie telewizyjnym „Dzień Dobry w Sobotę”, na którym promowano „jabłka grójeckie”. 
Oprócz ww. działań prowadzonych w 2016 roku, prowadzono również szereg działań charytatywnych, 
wspierających promocję zdrowia. Działania miały miejsce m.in. w Centrum Onkologii (wydarzenie „Biała 
sobota”), Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Centrum Krwi (wydarzenia „Kampania społeczna HCV” 
oraz „Trasa czerwonej nitki”). 
 
Wszystkie z ww. działań (za lata 2016 i 2017), poprzez promowany produkt w postaci „jabłek grójeckich” 
z Chronionym Oznaczeniem geograficznym, miały na celu promocję zdrowia, zdrowej żywności, 
wysokiej jakości jabłek, walorów zdrowotnych oraz uwypuklenie zalet, jakie posiadają produkty z 
unijnymi systemami jakości.  
 
O doświadczeniu Organizacji  świadczy również doświadczenie jej pracowników tworzących Zespół 
projektowy, które opisane zostało powyżej w opisie doświadczenia zawodowego pracowników 
zaangażowanych w realizację niniejszego projektu. Ponadto warto podkreślić, iż Organizacja inicjująca 
nie będzie realizowała części wniosku samodzielnie, a za wykonanie działań w ramach kampanii będzie 
odpowiedzialna Organizacja wdrażająca. 
 
Podsumowując, odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie pracowników Organizacji Wdrażającej 
oraz oddelegowanych przedstawicieli Organizacji Inicjującej zagwarantują terminową realizację 
niniejszego projektu, zgodnie z ustalonym budżetem. Wykazana powyżej struktura zarządzania 
projektem wpłynie efektywnie na osiągnięcie jego głównych celów. 
FINANSOWANIE 
 
Płynność finansowa kampanii zostanie zapewniona poprzez uzyskanie środków na sfinansowanie 
wkładu własnego w ramach Środka z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, który w Polsce jest 
nadzorowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 
 
Organizacja inicjująca przeprowadziła ponadto ewaluację wykonalności finansowej, a opis wyniku 
przedstawia się następująco: 
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (GOP) i netto (NOP) wylicza się jako iloraz wypracowanego 
przez przedsiębiorstwo zysku netto lub brutto i wartości osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Im 
wyższa wartość wskaźnika tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.  
 
Wskaźniki rentowności sprzedaży Stowarzyszenia Sady Grójeckie znajdują się na niskim poziomie. 
Niska rentowność wynika z charakteru działalności Stowarzyszenia, która wiąże się głównie z 
koniecznością realizacji celów Stowarzyszenia oraz zapewnieniu jego prawidłowego funkcjonowania. 
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Stowarzyszenie nie jest nastawione na osiąganie wysokich zysków z działalności, dlatego też wskaźniki 
rentowności sprzedaży są na niskim poziomie.  
 
Jednak biorąc pod uwagę wartość pozostałych wskaźników finansowych można stwierdzić, że 
Stowarzyszenie znajduje się w dobrej kondycji finansowo – ekonomicznej. Obliczone wskaźniki 
płynności, zadłużenia kapitału własnego oraz wskaźnik zysku operacyjnego brutto mieszczą się w 
zalecanych normach, osiągając ocenę dobrą w ogólnej klasyfikacji.  

 
Szczegółowy obraz wyników przeprowadzonego badania ewaluacyjnego został dołączony jako plik w 
„Dodatkowych informacjach.” 
 
8.2 Zarządzanie projektem, kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem 
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 
 
Na etapie składania wniosku nie wyłoniono jeszcze Organu wdrażającego. Wybór odpowiedniej 
organizacji lub konsorcjum organizacji nastąpi w drodze przetargu w oparciu o kryteria, których 
spełnienie pozwoli powierzyć wykonanie strategii organizacji/grupie organizacji dysponującej/ych 
odpowiednim doświadczeniem oraz narzędziami umożliwiającymi kompleksowe i optymalne planowanie 
działań mediowych przewidzianych w strategii oraz skuteczną realizację kampanii. 
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie na podstawie przepisów krajowych oraz unijnych, w 
szczególności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Postępowanie przeprowadzone będzie w 
trzech etapach: 
I etap – zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
II etap – negocjacje z oferentami spełniającymi wymogi formalno-prawne, 
III etap – zaproszenie do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego, po którym nastąpi wybór 
Wykonawcy. 
 
Procedura prowadzona będzie z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim z wykluczeniem 
możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Wszystkie szczegółowe warunki przystąpienia 
do postępowania przetargowego zawarte zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która 
przekazana zostanie w II etapie Oferentom, którzy spełnią warunki formalno-prawne zawarte w 
Zaproszeniu. 
 
Wybrana Organizacja wdrażająca odpowiadać będzie za: 
I. Przygotowanie planu/ strategii kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej: 
* odpowiedni język komunikatów informacyjnych i promocyjnych, 
* odpowiednie narzędzia informacyjne i promocyjne dostosowane do specyfiki grup docelowych, w tym 
mediaplany, 
* odpowiednio zaprojektowaną identyfikację wizualną dostosowaną do preferencji konsumentów z 
danego kraju (Niemcy, Szwecja, Dania), w przypadku gdy zdiagnozowane zostaną różne preferencje w 
tych krajach, 
* bazę kontaktów z przedstawicielami biznesu i mediów na rynkach docelowych, 
* terminy zaplanowanych działań. 

Ratio's Results Analysis 

Indicators Value Qualification Quote Concise 
More-in-

depth 

Quick Ratio 2 Good 2 Good Good 

G.O. Profit Ratio 4,910633173 Good 2 4 6 

Profitability (1) 0,019951973 Weak 0 

  

Profitability (2) 0,019911669 Weak 0 

Solvency 1,843536983 Good 2 

Noteworthy value's Results 

Equity Flags Good 1,843536983       
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II. Konsultacje z Zespołem projektowym ze strony Organizacji inicjującej  w zakresie kształtu kampanii 
informacyjno-promocyjnej, ewentualne modyfikacje, działania dostosowawcze do wymagań Organizacji 
inicjującej. 
III. Wdrożenie wszystkich działań zaplanowanych w strategii kampanii informacyjno-promocyjnej. 
 
Struktura zarządzania projektem  przedstawia się następująco: 
Kierownikiem projektu będzie Pani Magdalena Wrotek - Figarska. Kierownik Projektu pełnił będzie 
funkcję reprezentacyjną oraz podejmował będzie kluczowe decyzje związane z realizacją projektu. 
Ponadto pełnił będzie nadzór całościowy nad pracą zespołu projektowego. 
 
Koordynator merytoryczny będzie z kolei zaangażowany w nadzorowanie współpracy między 
poszczególnymi pracownikami ze strony Organu wdrażającego oraz pracownikami ze strony Organizacji 
inicjującej, w tym w szczególności Koordynatora ds. roboczych projektu. Koordynator odpowiadał będzie 
również za zarządzanie ryzykiem oraz jakością w projekcie.  
 
Koordynator ds. roboczych projektu będzie z kolei bezpośrednio zaangażowany w komunikację z 
Organem wdrażającym i organizację zadań w ramach projektowanej kampanii. Będzie on pełnił rolę 
„łącznika” pomiędzy Organem wdrażającym, a Organizacją inicjującą. Do jego obowiązków będzie też 
należało prowadzenie biura projektu, monitoring stopnia osiągania założonych celów oraz wskaźników 
efektywności kampanii.  
 
Do realizacji projektu ze strony Organizacji inicjującej oddelegowany zostanie również Zastępca 
Koordynatora ds. roboczych, który odpowiadał będzie za wsparcie Koordynatora ds. roboczych oraz za 
prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu. 
 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ŚRODKA ZGODNIE Z ZAŁOŻONYM 
HARMONOGRAMEM, BUDŻETEM I CELAMI 
 
W celu nadzoru nad prawidłową realizacją działań raz w miesiącu zespół ze strony Organizacji 
Wdrażającej prezentować będzie szczegółowy raport z realizacji prac przed przedstawicielami Komisji 
Monitorującej (Kierownik Projektu, Koordynator merytoryczny, Koordynator ds. roboczych projektu) ze 
strony Organizacji Inicjującej. Do prac w Organizacji Inicjującej zostaną oddelegowane osoby o głębokiej 
znajomości treści projektu (Środka). 
 
W trakcie każdego spotkania: 
- Omówiony i podsumowany zostanie harmonogram i status każdego działania, w tym sprawdzony 
zostanie każdy szczegół i element realizacji pod kątem jego poprawności i zgodności z zaakceptowanym 
planem – każdy z uczestników spotkania pisemnie potwierdzać będzie w protokole ze spotkania 
prawidłowość realizacji działań.  
- Omówiony i podsumowany zostanie status wydatkowania środków kampanii – potwierdzony zapisami z 
konta księgowego kampanii oraz szacunkowymi wydatkami dla kolejnych prac i planowania budżetu.  
- Zatwierdzony zostanie harmonogram działań na kolejne miesiące/kwartały, aby na bieżąco analizować 
i eliminować ewentualne zagrożenia niewykonania działań. Należy przy tym zaznaczyć, że obok spotkań 
monitorujących zgodność realizacji projektu z założeniami, organizowane będą również spotkania 
robocze, na których omawiane będą szczegóły poszczególnych zadań, jak  przykładowo osoby biorące 
w nim udział, wykorzystanie konkretnych materiałów, itp. W spotkaniach roboczych ze strony Organizacji 
Inicjującej udział będzie brał Koordynator merytoryczny i Koordynator ds. roboczych projektu. 
- Prowadzone będą badania ewaluacyjne – mające na celu potwierdzenie skuteczności prowadzonych 
zadań i stopień osiągnięcia założonych celów projektu. Za badania ewaluacyjne odpowiadała będzie 
podmiot zewnętrzny. Badania przeprowadzone zostaną techniką CAWI (Computer Assisted Web 
Interviews). Technika badań CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza czy 
też ankiety drogą internetową oraz wypełnienie go on-line. 
 
Dzięki opisanej powyżej procedurze kontrolnej, Organizacja inicjująca zminimalizuje ryzyko wynikające z 
realizacji Środka. Warto również podkreślić, iż Stowarzyszeniu znana jest specyfika rynków docelowych 
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(Niemcy, Szwecja, Dania), a uwarunkowania prawne są jednolite, ponieważ na rynkach tych obowiązują 
przepisy wspólnotowe.  
 
W przypadku jednak, wystąpienia ryzyk i odchyleń od początkowych założeń (np. budżetowych, 
terminowych), Organizacja inicjująca na bieżąco będzie monitorowała działania i w razie sytuacji 
kryzysowej będzie reagowała i zgłaszała wszelkie zmiany do odpowiedniej Instytucji w celu formalnego 
wprowadzenia zmian w umowie.  
 
Stowarzyszenie Sady Grójeckie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji kampanii informacyjno-
promocyjnych na terenie całej Polski oraz dużemu doświadczeniu kadry odpowiedzialnej za realizację 
projektu, jak również dzięki wysokim wymaganiom stawianym Organizacji wdrażającej, gwarantuje 
prawidłową i terminową realizację działań zaplanowanych w projekcie. 
 
W celu zmaksymalizowania potencjału do prawidłowej realizacji projektu, nawiązana zostanie stała 
współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Przewiduje się, że eksperci z PAIiH służyli będą 
konsultacjami w przypadku konieczności nawiązywania bezpośrednich relacji z podmiotami 
gospodarczymi na rynkach docelowych. 
 
MECHANIZMY KONTROLI JAKOŚCI 
Poniżej zaprezentowano mechanizmy kontroli jakości, jakie stosowane będą podczas realizacji projektu: 
- cykliczna ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych celów (osoba odpowiedzialna: Koordynator ds. 
roboczych projektu we współpracy z Organem Wdrażającym); 
- sporządzanie raportów kwartalnych potwierdzających stopień realizacji założonych w kampanii działań, 
stopień efektywności każdego narzędzia promocyjnego, stopień osiągnięcia celów projektu (osoba 
odpowiedzialna: Koordynator ds. roboczych projektu we współpracy z Organem Wdrażającym); 
- w przypadku zidentyfikowania braku zainteresowania promowanymi produktami, podjęte zostaną 
następujące kroki naprawcze (osoby odpowiedzialne: Koordynator ds. roboczych projektu, Koordynator 
merytoryczny, Koordynator ze strony Organu Wdrażającego): 
1. weryfikacja zrozumiałości treści i przesłania komunikatów – jeżeli z analizy wysnute zostaną wnioski o 
zbyt niskim podkreśleniu walorów, jakie posiadają produkty z oznaczeniem ChOG, podjęte zostaną 
działania korygujące w postaci nowych haseł, zmiany języka przekazu, ewentualnie zmiana strony 
graficznej kampanii. 
2. weryfikacja doboru odpowiednich metod do specyfiki grupy docelowej – jeżeli któreś z 
wykorzystywanych narzędzi marketingowych wykazywać będzie małą efektywność na rynkach 
docelowych, podjęte zostaną kroki do zmiany wybranych narzędzi na inne, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami oraz za zgodą odpowiedniej Instytucji. 
3. weryfikacja cech produktów skierowanych na rynki docelowe – jeżeli zidentyfikowany zostanie brak 
zainteresowania konkretnymi odmianami jabłek z systemem jakości ChOG, rozważona zostanie opcja 
zastąpienie ich innymi odmianami, które mogą się cieszyć większą popularnością wśród konsumentów 
na rynkach docelowych. 
 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż prawdopodobieństwo wystąpienia ww. zdarzeń jest znikome, 
ponieważ Organizacja Inicjująca posiada już doświadczenie w zakresie promocji własnych produktów 
(ChOG „Jabłka Grojeckie”) na rynku polskim. Dzięki temu rozpoznane są podstawowe potrzeby i 
preferencje grup docelowych (konsumentów i biznesu), które pokrywają się również z grupami 
docelowymi w Niemczech, Szwecji i Danii. Pomimo różnic, jakie mogą wystąpić na poszczególnych 
rynkach w preferencjach wśród grup docelowych, przewiduje się, iż nie będą one znacząco odbiegały od 
dotychczas zdiagnozowanych, chociażby z uwagi na bliskość geograficzną, kulturową i zbliżone 
wymagania.  
 
Przygotowując się do opracowania niniejszego wniosku o dofinansowanie Organizacja inicjująca 
dokonała także rzetelnej analizy w zakresie charakterystyki grup docelowych oraz preferencji 
zakupowych konsumentów, wymagań w zakresie jakości produktów oraz trendów w zakresie konsumpcji 
owoców klasy „premium”.  
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Co więcej, bardziej szczegółowe analizy dokonane zostaną przez Organ Wdrażający podczas 
opracowywania finalnej strategii informacyjno-promocyjnej skierowanej na każdy z rynków docelowych. 
 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
 
Zidentyfikowano następujące ryzyka, mogące zakłócić sprawną realizację środka: 
 
a. ryzyko organizacyjne 
Polega na wystąpieniu problemów z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem. 
Problemy te wynikać mogą głównie z nierzetelności wykonawcy kampanii promocyjno-informacyjnej  
wyłonionego w procedurze przetargowej.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: niskie 
Metody minimalizacji wystąpienia ryzyka: Organizacja inicjująca (Stowarzyszenie Sady Grójeckie) na 
etapie formułowania SIWZ do procedury przetargowej określi precyzyjne wymagania stawiane 
względem wykonawcy kampanii, jak m.in. doświadczenia w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze 
popartego referencjami lub innymi dokumentami. 
Metody, jakie zostaną podjęte w celu minimalizacji szansy wystąpienia ryzyka to: 
- określenie dokładnych wymagań stawianych wykonawcom kampanii promocyjnych (spełnienie 
wymagań powinno zostać poparte referencjami lub innymi dokumentami, wykazami projektów, itp.) 
- bezpośrednie spotkanie z wykonawcą kampanii promocyjnej w celu weryfikacji autentyczności 
informacji zawartych w nadesłanych ofertach, 
- zawarcie w umowach z wykonawcą zapisów dotyczących kar umownych za nierzetelne lub 
nieterminowe wykonanie usługi oraz zapisów o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy z 
winy wykonawcy w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, 
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za weryfikację poprawności prowadzonych w ramach projektu 
zadań,  
- ustalenie bezpiecznego harmonogramu projektu – zakładającego takie ramy czasowe, aby możliwe 
było podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości nie przekraczając 
terminów wyznaczonych na poszczególne zadania w ramach projektu, 
W przypadku, gdy jednak ryzyko wystąpi, krokami zaradczymi będą działania w celu zidentyfikowania 
jakichkolwiek nieprawidłowości (informacja o nieprawidłowościach do Kierownika Projektu), identyfikacja 
przyczyny nieprawidłowości – określenie czy wynika z przyczyn technicznych, czy winy wykonawców, 
jeżeli z przyczyn technicznych – rozwiązanie problemu, jeżeli z zaniedbania wykonawców – ustalenie 
dodatkowego terminu na wykonanie zadania, w przypadku jego niedotrzymania wypowiedzenie umowy i 
nawiązanie współpracy z innym podmiotem). 
 
b. ryzyko prawne 
Ryzyko związane jest ze spełnieniem określonych wymagań na rynkach docelowych względem 
eksportowanego produktu. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie. Wszystkie kraje docelowe są członkami Unii Europejskiej, w 
związku z czym eksportowane jabłka nie będą podlegały żadnym przepisom i ograniczeniom celnym. 
Ponadto kraje UE funkcjonując na wspólnym rynku nie mogą wprowadzać przepisów prawnych 
ograniczających konkurencję. Jednakże w celu minimalizacji szansy wystąpienia ryzyka monitorowane 
będą regulacje prawne w krajach docelowych, dzięki czemu odpowiednio wcześnie wykryte zostaną 
ewentualne zagrożenia w postaci regulacji prawnych. 
W przypadku wystąpienia ryzyka rozpoczęta zostanie współpraca z izbami handlowymi w danym kraju 
docelowym, aby jak najszybciej dostosować się do nowych regulacji prawnych. 
 
c. ryzyko finansowe  
Związane z nieprzewidzianym wzrostem cen na poszczególne zadania na rynkach docelowych, w 
szczególności dotyczy to kosztów związanych z reklamą oraz udziałem w targach i innych imprezach 
promocyjnych, gdyż te zadania generować będą największe koszty w ramach projektu. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie 
Metody minimalizacji wystąpienia ryzyka: Na etapie przygotowywania przedmiotowego wniosku o 
dofinansowanie Stowarzyszenie Sady Grójeckie dokonało rzetelnej analizy w zakresie kształtowania się 
cen na planowane do poniesienia w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej wydatki.  
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Metody, jakie zostaną podjęte w celu minimalizacji szansy wystąpienia ryzyka to: 
- określenie szczegółowego kształtu strategii i kampanii promocyjno-informacyjnej i odpowiadającego 
zaprojektowanym działaniom budżetu na podstawie realnie otrzymanych ofert, 
- określenie szczegółowego zakresu usług zlecanych podmiotom zewnętrznym oraz oczekiwanego ich 
rezultatu, 
W przypadku wystąpienia ryzyka podjęte zostaną następujące kroki zaradcze: 
- w razie konieczności – zwiększenie składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia, co pozwoli 
utworzyć dodatkową rezerwę finansową w przypadku niezaplanowanych i zwiększonych kosztów 
kampanii, 
- wnioskowanie do członków stowarzyszenia o wsparcie finansowe na realizację projektu.  

 
9. Informacje dodatkowe 
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STAŁE DZIAŁANIA 

KOORDYNACJA PROJEKTU                                                 

ZAPROJEKTOWANIE IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ I LOGOTYPU KAMPANII                                                 

PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH                                                 

DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS                                                 

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE STRONY 
WWW KAMPANII                                                 

WYDARZENIA 

TARGI - FOODEXPO DANIA                                                 

TARGI - ANUGA - TASTE THE FUTURE                                                 

TARGI - FRUIT LOGISTICA                                                 

TARGI - GRUENEWOCHE (GREEN WEEK)                                                 

TARGI - FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO 
(NORTH EDITION)                                                 

MISJA GOSPODARCZA DO NIEMIEC PODCZAS 
DEUTSCHER OBST & GEMUSE KONGRESS                                                 

MISJE GOSPODARCZE DO SZWECJI                                                 

MISJE GOSPODARCZE DO DANII                                                 

UDZIAŁ W KONFERENCJI W DANII                                                 

UDZIAŁ W KONFERENCJI W NIEMCZECH                                                 

UDZIAŁ W KONFERENCJI W SZWECJI                                                 

EWALUACJA 

EWALUACJA                                                 

MEDIA 

SZWECJA -PRASA                                                 

SZWECJA -OOH                                                 

SZWECJA - ONLINE                                                 

SZWECJA -SOCIAL                                                 

DANIA -PRASA                                                 

DANIA -OOH                                                 
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DANIA - ONLINE                                                 

DANIA -SOCIAL                                                 

NIEMCY -PRASA                                                 

NIEMCY -OOH                                                 

NIEMCY - ONLINE                                                 

NIEMCY -SOCIAL                                                 

 


