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MARKETING TERYTORIALNY 
I MARKA TURYSTYCZNA



NOWE PODEJŚCIE DO MARKETINGU

Marketing to ciągły proces tworzenia, doskonalenia produktu, komunikowania się 
z klientem, słuchania go i tworzenia z nim nowej jakości przy zastosowaniu 
dogłębnej analizy.
Hakerzy wzrostu* (współcześni marketingowcy) biorą udział w procesie 
powstawania produktu, pomagają go doskonalić na podstawie danych, które 
zbierają, dopasowując tym samym produkt do oczekiwań i wymagań rynku.
Proces ten nie jest łatwy, bo dopasowanie produktu to dopiero początek drogi, 
która nigdy się nie kończy, początek wędrówki, w którą wybieramy się z naszymi 
klientami, traktując ich nie tylko jako źródło danych i opinii, ale przede wszystkim 
dostrzegając w nich współtwórców naszych produktów i współwłaścicieli naszego 
sukcesu – świadomych ambasadorów naszej marki.

*  Holiday, R., 2015. Growth hacker marketing, Wyd. Helion: Hakowanie wzrostu to
ciągły proces. Proces, który zaczyna się na wiele tygodni przed premierą produktu, na etapie 
projektowania i rozwoju



MARKETING TERYTORIALNY

ISTOTA MARKETINGU TERYTORIALNEGO 
Marketing terytorialny dotyczy działań podejmowanych przez samorząd 
terytorialny, rozumiany jako powstały z mocy prawa obligatoryjny 
związek mieszkańców gmin, powiatów i województw utworzony do 
realizacji zadań publicznych (lokalnych w przypadku gmin i powiatów, 
regionalnych w przypadku województw) mających na celu zaspokojenie 
potrzeb zbiorowych występujących na danym obszarze

Struktura marketingu terytorialnego 

Sekuła, A., 2005, Marketing terytorialny [w:] M. 

Daszkowska (ed.) Marketing. Ujęcie systemowe

Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk



MARKA TURYSTYCZNA

• Marka - jeden z najbardziej efektywnych instrumentów            
zarządzania, w tym kształtowania działalności marketingowej

• Marka - element marketingowej struktury produktu 

• Marka powstaje w momencie przedstawienia produktu na          
rynku, a następnie kojarzenia go z określonymi cechami               
i wartościami

• Najistotniejszą cechą marki jest jej identyfikacja na tle innych 
marek lub tzw. „zwykłych produktów”

• Rozpoznawanie marki bezpośrednio kształtuje lojalność             
klientów wobec niej, oznacza tym samym przewagę                     
konkurencyjną nad innymi markami (produktami) na rynku



Termin „marka turystyczna” należy utożsamiać z pojęciem „markowy        
produkt turystyczny”. Pierwsze z nich pełniej oddaje specyfikę tego 
problemu w warunkach rynku turystycznego, gdy bezpośrednio nie 
kojarzy się z szeroko wykorzystywanym na pozostałych rynkach terminem 
„produkt markowy”, które używane jest raczej w wąskim wymiarze. 

Marka turystyczna - podobnie jak produkt - może być opisana w ujęciu: 
– wąskim, kojarzona głównie z ofertą usługową poszczególnych

podmiotów rynku turystycznego.
– szerokim, odnoszonym do obszarów i atrakcji turystycznych, jako

kompleks działań skierowanych na regionalny produkt turystyczny; 
kształtowanych przez samorząd regionalny, organizacje i stowarzyszenia 
branżowe w turystyce oraz oferentów usług turystycznych;
wyodrębniona poprzez koncepcję marketingową i wsparta działaniami 
identyfikującymi (tożsamość i wizerunek), co pozwala osiągnąć
określone cele ekonomiczne i społeczne



TURYSTYKA I MARKA TURYSTYCZNA 
W STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+



Analiza SWOT dla województwa 
kujawsko-pomorskiego /wybrane/ 

Mocne strony
• zróżnicowany profil funkcjonalny 
• potencjał przemysłowy, uzdrowiskowy,             

rolniczy, turystyczny

Szanse 
• rozwój sektora turystyki zdrowotnej (medycyny 

estetycznej, rehabilitacyjnej, wellness, odnowy 
biologicznej)

Rozwój województwa zamierza się stymulować przy wykorzystaniu potencjałów              
endogenicznych – czyli przewag konkurencyjnych (atutów) wynikających z wyjątkowo 
sprzyjających specyficznych uwarunkowań województwa, w zakresie których pozycja i 
rola woj. w gospodarce krajowej mogą być ponadprzeciętnie wysokie, a szansa 
odniesienia sukcesu gospodarczego jest bardzo duża.



Modernizacja (…) – zmiana profilu społeczno-gosp. regionu (…) poprzez wydobycie 
walorów dotąd słabo eksponowanych, potencjałów endogenicznych, które staną 
się „lokomotywami rozwoju” – co pozwoli na wykreowanie nowej marki i 
korzystnego wizerunku województwa.

WYZWANIA SPECYFICZNE DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
wynikające z problemów regionu

Zbudowanie tożsamości i marki regionalnej – mieszkańcy woj. wciąż nie stanowią 
zintegrowanej wspólnoty – nad poczuciem więzi regionalnej przeważa poczucie więzi 
lokalnej lub podregionalnej. 
Wyzwaniem jest więc identyfikacja walorów wspólnych dla społeczności całego regionu 
i wykorzystanie ich do budowy regionalnej tożsamości – jako wspólnoty interesów 
społeczno-gospodarczych. 
Niezbędne jest ukształtowanie marki regionu – wizerunku województwa.



Wykorzystanie do celów aktywizacji gospodarczej dziedzin już dobrze   
rozwiniętych (np. sektor uzdrowiskowy), jak też dziedzin, w których 
duży potencjał nie jest w pełni wykorzystany – jak produkcja żywności 
i turystyka (…).

Rozwój przedsiębiorczości lokalnej związanej z wykorzystaniem endo-
genicznych potencjałów (zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego, 
przetwórstwa leśnego, potencjału turystycznego (…).

Organizacja i promowanie międzynarodowych kongresów, seminariów 
i konferencji oraz monitorowanie segmentu turystyki biznesowej, 
naukowej, kongresowej (…).

Kształcenie wykwalifikowanej kadry na potrzeby rynku pracy w tym      
sektora turystycznego, m.in. obsługa poszczególnych branż sektora         
turystycznego, turystyka uzdrowiskowa, wellness, organizacje ROT, LOT
(…).



Województwo posiada predyspozycje dla rozwoju pewnych         
rodzajów turystyki - wskazuje się na ten sektor do wsparcia w        
kontekście budowy produktu markowego /turystycznego/, ale 
jednocześnie jako lokalnie potencjalnie ważnej dziedziny 
gospodarki

Kierunki działań: Rozwój turystyki

Podmioty odpowiedzialne:
• Inwestorzy prywatni 
• Samorządy lokalne 
• Organizacje pozarządowe 
• Samorząd województwa

Rola samorządu województwa: 
• Inicjująca i wspierająca 
• Wykonawcza w partnerstwie w 

zakresie rozwoju markowych 
produktów turystycznych

Kierunki działań: Identyfikacja produktów turystycznych 
istotnych dla rozwoju gospodarczego województwa - jako 
podstawa dla wspierania ich rozwoju i promocji

Podmioty odpowiedzialne:
• Samorząd województwa

Rola samorządu województwa: 
• Wykonawcza



Kierunki działań: Integracja systemu promocji i rozwoju turystyki w 
województwie w oparciu o model Regionalnej i Lokalnych 
Organizacji Turystycznych (ROT i LOT) oraz rozwój LOTów i ROTu
i zwiększenie roli tych podmiotów w kreowaniu rozwoju turystyki

Podmioty odpowiedzialne:
• Samorząd województwa 
• Samorządy lokalne 
• Samorząd gospodarczy

Rola samorządu województwa: 
• Wykonawcza

Kierunki działań: Inwentaryzacja zasobów turys-
tycznych województwa wraz z przeprowadzeniem 
analizy SWOT i ustaleniem priorytetów interwencji 

Podmioty odpowiedzialne:
• Samorząd województwa

Rola samorządu województwa: 
• Wykonawcza





IDEA PROGRAMU 
Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych, zidentyfikowanych na etapie prac nad 
strategią rozwoju woj. oraz modernizacja systemu zarządzania rozwojem i promocją turystyki. 
Dopuszcza się rozszerzenie listy markowych produktów turystycznych, pod warunkiem spełniania przez nie wymogu 
generowania istotnej lokalnie liczby miejsc pracy, istotnych dochodów lokalnych lub też posiadania istotnego znacz
enia dla promocji lub kształtowania tożsamości województwa. 

Zagadnienia, które powinny zostać objęte programem: 
• identyfikacja i podjęcie optymalnych działań dla wdrożenia markowych produktów 

turystycznych województwa,
• integracja systemu rozwoju i promocji turystyki w województwie,
• rozwój LOTów i ROTu i zwiększenie roli tych podmiotów w kreowaniu rozwoju turystyki,
• zwiększenie kompetencji i świadomości znaczenia gospodarki turystycznej wśród kadr 

administrujących rozwojem lokalnym i regionalnym oraz wśród organizacji pozarządowych,
• stworzenie systemu monitoringu rynku turystycznego. 

KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI 
MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Departament/Jednostka koordynująca prace związane z przygotowaniem/wdrożeniem programu: Gabinet Marszałka 



Działania:

Wsparcie w zakresie rozwoju turystyki koncentrowane będzie na obszarach i produktach, które         

spełniać będą kryteria uznane za realizujące cele strategiczne województwa: 

- wiązać się będą z generowaniem istotnej lokalnie liczby miejsc pracy, lub 

- wiązać się będą z generowaniem istotnych dochodów lokalnych, lub też 

- będą mieć istotne znacznie dla promocji lub kształtowania tożsamości województwa. 

W szczególności zamierza się wspierać produkty markowe oraz wszelkie nowe trendy w turystyce 

Na większą skalę zamierza się gospodarczo i promocyjnie wykorzystać markę szlaków turystycznych

i podążać za aktualnymi trendami w turystyce i rekreacji. 

Zamierza się dokonać waloryzacji przestrzeni oraz produktów turystycznych regionu w celu 

określenia warunków wsparcia. 

W trakcie prac nad Strategią, w porozumieniu z samorządami powiatowymi stworzono listę 

potencjalnych markowych produktów, bazujących na walorach przyrodniczych i/lub kulturowych, 

które realizują wskazane wcześniej kryteria strategicznego znaczenia dla woj., pozwalają na 

wykorzystanie potencjałów endogenicznych różnych części woj., stwarzają impulsy rozwojowe dla 

całej przestrzeni regionu i zapobiegają wewnętrzwojewódzkiej rywalizacji o odbiorców oferty.







PRODUKTY MARKOWE 
WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO



ZŁOTY CERTYFIKAT POT

• Żywe Muzeum Piernika, 2017

CERTYFIKAT POT
• Festyn Archeologiczny w Biskupinie, 2004
• Chełmno – miasto zakochanych®, 2008
• Fort IV „Yorck-Żółkiewski”, 2009
• Wenecka Noc z Parowozami, 2009
• Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu, 2010
• Wyspa Młyńska – Wyspą Kultury, 2012
• Bella Skyway Festival, 2014
• Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2015
• Exploseum – wybuchowa historia do odkrycia w Bydgoszczy, 2016
• Muzeum Mydła i Historii Brudu, 2017

CERTYFIKAT „NAJLEPSZEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO” 
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

CERTYFIKAT INTERNAUTÓW
• Bella Skyway Festival, 2014
• Frontem do Wolności. Łabiszyńskie 

Spotkania z Historią, 2018

WYRÓŻNIENIE
• Park Solankowy w Inowrocławiu, 

2013
• Bydgoski Festiwal Wodny "Ster 

na Bydgoszcz 53°E 18°N", 2018



IDEA, STRATEGIA MARKI I MAPA MARKI KPOT

KONSTELACJE DOBRYCH MIEJSC

„Konstelacje” – idea sieciowej współpracy samorzą-
dów, uczelni, Lokalnych Organizacji Turystycznych, 
stowarzyszeń i fundacji odpowiedzialnych za rozwój 
turystyki w regionie i zaangażowanych w jej promocję

• „Konstelacje” to nowe podejście do budowania oferty i sposób opowiadania o regionie. 

• „Konstelacje” mają oznaczać nieograniczoną ilość powiązań punktów – miejsc na mapie, 

które można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu. 

• Łączenie może przebiegać w dowolny sposób – poprzez budowanie tras tematycznych 

lub szlaków będących kompozycją różnych wątków (historia, aktywność, kulinaria, 

uzdrowiska) – oferowanych przez gestorów i organizatorów turystyki. 

• „Konstelacja” może być też rozumiana jako kompozycja indywidualna turysty – zbudowana 

przed przyjazdem lub układana spontanicznie podczas pobytu w regionie.



Budowanie marki turystycznej „Kujawsko-Pomorskie 
Konstelacje dobrych miejsc” - Kujawsko-Pomorska  
Organizacja Turystyczna, 2015 r. 

Koncepcja ta polega na tworzeniu sieci powiązań 
(konstelacji), a tym samym rozprowadzaniu ruchu 
turystycznego po całym województwie. 

Wpisuje się ona w założenia strategii promocji marki 
województwa odwołującej się do „uroku małych      
miejsc”. 

Idea „Konstelacji” pozwoliła na rozwiązanie problemu 
komunikacji województwa jako całości. Kujawsko–po
morskie łączy bowiem na swoim obszarze tak autono
miczne subregiony jak Bory Tucholskie, Pojezierze 
Brodnickie, Pałuki, Dolina Dolnej Wisły.

„Konstelacje dobrych miejsc” pozostają tzw. marką 
parasolową dla miejsc o różnej tożsamości, mocno 
zakorzenionej w mentalności mieszkańców i mającej 
wpływ na specyfikę funkcjonowania poszczególnych 
obszarów.

KONSTELACJE DOBRYCH MIEJSC



KONSTELACJE DOBRYCH MIEJSC

• integracja środowiska turystyki
• forum dialogu i wspieranie wspólnych przedsięwzięć
• członkowie: samorządy, LOT-y, LGD-y, oddziały PTTK, fundacje, 

stowarzyszenia, itp. – członkowie Kujawsko- Pomorskiej               
Organizacji Turystycznej (KPOT) tworzą Kujawsko-Pomorskie 
Konstelacje dobrych miejsc

Zadania:
• rozwój turystyki
• potrzeba strategicznego działania 
• akceptacja dla spójnej komunikacji 

tworzącej przyjazny i atrakcyjny 
wizerunek województwa

• łączenie i eksponowanie potencjału 
lokalnych, autonomicznych marek 
pod jednym szyldem

www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

http://www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel/


Idea nowej marki turystycznej regionu uwzględnia dwie płaszczyzny 

komunikacji:

• Komunikat dla turystów: Kujawsko-Pomorskie oferuje różne konstela-

cje atrakcji i walorów; tworzy urozmaicone pakiety; nawet spontanicz-

nie organizowany pobyt, staje się kompozycją kilku miejsc

• Komunikat dla branży: konstelacje to idea budowania dobrych, 

trwałych relacji; sieci powiązań, kooperacji, partnerstw, w tym publicz-

no-prywatnych, tworzących silną strukturę turystyki w regionie. 

Zadaniem branży jest komercjalizacja nowych produktów, profesjonali-

zacja i optymalne zarządzanie tymi, które już istnieją – skorelowanie 

procesu budowania marki z procesami, które zachodzą w regionie 

i całej branży turystycznej w Polsce.

Celem projektu Budujemy markę Kujaw jest: 
• Stworzenie marki terytorialnej Kujaw
• Stworzenie strategii i planu promocji marki terytorialnej Kujawy
• Podniesienie atrakcyjności i rozpoznawalności Kujaw poprzez 

ujednoliconą i konsekwentnie prowadzoną komunikację

KUJAWSKO-POMORSKIE 
KONSTELACJE DOBRYCH 

MIEJSC





KULINARNE DZIEDZICTWO POLSKI

MAPA KULINARNA ŚWIATA I POLSKI

https://www.tasteatlas.com/search 
https://www.tasteatlas.com/poland



PRODUKTY TRADYCYJNE wg MRIRW

Lista produktów tradycyjnych

Ogółem w woj. kujawsko-pomorskim: 88

• Sery i inne produkty mleczne: 6

• Mięso świeże oraz produkty mięsne: 8

• Produkty rybołówstwa, w tym ryby: 1

• Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce 
(przetworzone i nie): 8

• Wyroby piekarnicze i cukiernicze: 17

• Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.): 2

• Miody: 1

• Gotowe dania i potrawy: 25

• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe): 14

• Inne produkty: 6



PRODUKTY TRADYCYJNE
• Sery i inne produkty mleczne: Kajmak; Gzik; Ser kozi z Mikanowa; Twaróg z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej; Lody koronowskie; Ser smażony z kminkiem

• Mięso świeże oraz produkty mięsne: Półgęsek, znany też jako półgąsek albo pierśnik; Biała kiełbasa w słoiku; Świąteczna szynka kujawska z kością;
Kaczka z weka; Okrasa gęsia z cząbrem; Leberka gęsia; Szyja gęsia nadziewana; Owijunki

• Produkty rybołówstwa, w tym ryby: Karp nakielski

• Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie): Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły; Sok z kapusty kwaszonej; Gruszki szaruszki w
syropie; Fjut/cyrop; Śliwka w occie; Kapusta modra szmurowana z rodzynkami; Mięta pieprzowa unisławska; Susz owocowy - dawniej "brzad";
Mace borowiackie

• Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Chleb z makiem ze Stolna; Stoleński razowiec ze słonecznikiem; Chleb z kminkiem ze Stolna; Mazurek orzechowy;
Kujawiok – wielkanocna baba drożdżowa; Amoniaczki; Placki na sodzie; Paczki ziemniaczano-dyniowe; Chleb żytni z ziemniakami; Ruchańce drożdżowe
; Piernik na karmelu/ Brukowiec kujawski; Ciastka królewskie z Sosna Królewskiego; Kujawskie ciasto marchewkowe; Jabłecznik kujawski; Kujawskie
pierniki z ziemniakami; Placek drożdżowy

• Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.): Masło wiejskie z Wołuszewa; Szary smalec

• Miody: Miody z rejonu Dolnej Wisły

• Gotowe dania i potrawy: Żur kujawski; Czarnina kujawska; Zupa kwas; Marchew krychano; Grzybowniczki; Kaczka nadziewana po Kujawsku; Groch z
kapustą; Wigilijna zupa z suszonych śliwek; Kluski z makiem; Rosopita; Żeberka w kapuście; Kiszczok; Prażucha (ziemniaczane fusze); Fałszywy zając;
Poliwka; Szczawiówka (zupa szczawiowa); Kujawskie pierogi z kapustą i grzybami; Kluski ziemniaczane z białym serem; Kartoflanka po kujawsku;
Kujawskie pierogi z serem; Bułki na parze/Pampuchy z Kujaw; Pyzok - placek ziemniaczany z Dobrego; Kujawska bania z zacirkami; Kujawska
parzybroda; Kujawska zupa z jajek

• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe): Nalewka z czarnej porzeczki; Nalewka orzechowa; Nalewka z kwiatów głogu (bulimączka); Dzięgielówka;
Nalewka dereniowa; Księżycówka z Kujaw; Piwo nakielskie jasne; Piwo nakielskie ciemne; Wino domowe z Kujaw; Podpiwek kujawski; Kawa zbożowa
z jęczmienia; Herbatki z ziołowych wianków; Winko z chabru; Piołunówka tucholska

• Inne produkty: Mniszek bronisławski; Ciechocińska sól; Kulis-kwas z buraczków; Placki z ciasta kluskowego pieczone na fajerkach; Marmolada z
buraków cukrowych; Polanka - herbatka z macierzanki



DZIEDZICTWO KULINARNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



DZIEDZICTWO KULINARNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



KULINARNE SZLAKI TURYSTYCZNE



KULINARNE SZLAKI TURYSTYCZNE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SZLAK TRADYCJI I SMAKU



NIECH CIĘ ZAKOLE
szlak kulinarno-turystyczny wzdłuż doliny Wisły



KULINARNE DZIEDZICTWO WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



KULINARNE DZIEDZICTWO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

EUROPEJSKA SIEĆ REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULINARNEGO

Europejska Sieć 
Regionalnego 
Dziedzictwa 
Kulinarnego

45
regionów 

członkowskich
z 13 krajów Europy 

Regionalna sieć „Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze” działa w oparciu o Regulamin członkostwa, 
który stanowi załącznik do uchwały Nr 33/1612/18 Zarządu Woj. Kuj.-Pom. z dn. 29 sierpnia 2018 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało członkostwo 
w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w styczniu 2012 r.

10 województw (regionów) z Polski: Dolnośląskie, Kujawsko-
Pomorskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,
Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie.

Członkostwo naszego regionu w Sieci również zainicjowało podpisanie
porozumienia z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim
– z regionami członkowskimi (sierpień, 2013 r.)

1.498

członków sieci 
regionalnych

Regionalnym właścicielem licencji jest Marszałek
Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Koordynatorem sieci
regionalnej jest dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego



KULINARNE DZIEDZICTWO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

EUROPEJSKA SIEĆ REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULINARNEGO

Aktualnie, do sieci regionalnej „Dziedzictwo Kulinarne Kujawy
i Pomorze” należą 72 firmy z woj. kujawsko-pomorskiego

 Znak „Dziedzictwo Kulinarne” jest silną marką
o zasięgu międzynarodowym

 Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze jest
kojarzone z całym Woj. Kujawsko-Pomorskim.

 Sieć regionalna skupia producentów z terenu
całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Funkcjonowanie sieci regionalnej Dziedzictwo
Kulinarne Kujawy i Pomorze jest oparte na
aktywności firm członkowskich. Najlepszymi
„ambasadorami” idei ESRDK są producenci.



 Tworzenie „nowej” tradycji regionu - łączenie tradycji kulinarnych 
regionu z nowymi trendami w polskiej gastronomii

 Pobudzanie ruchu turystycznego – zainicjowanie w regionie mody 
na turystykę kulinarną

 Propagowanie znaku Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze -
poprzez działania promocyjne, w celu  zwiększenia rozpoznawalności 
znaku w regionie kujawsko-pomorskim

 Współpraca producentów w ramach Sieci zaowocowała utworzeniem 
Klastra spożywczego ,,Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” 
- stworzenie atrakcyjnej wspólnej oferty handlowej  i usługowej
- pozyskanie nowych klientów
- wchodzenie na nowe rynki w kraju i za granicą



DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PROMOCJI SIECI REGIONALNEJ 
DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE 

Członkami sieci mogą zostać podmioty prowadzące działalność  

gospodarczą  w branży rolno-spożywczej np.: gospodarstwa       

ekologiczne i agroturystyczne, piekarnie, cukiernie, kawiarnie, 

restauracje i hotele, przetwórnie, spółdzielnie mleczarskie, 

zakłady mięsne itp., spełniające kryteria określone regulaminem 

członkostwa w sieci. 

Od firm należących do sieci regionalnej wymaga się „powiązania 

z regionem”, podmioty powinny aktywnie działać na rzecz 

rozwoju regionu oraz wykorzystywać jak najwięcej surowców/  

produktów, które: są uprawiane lub produkowane w regionie, 

stanowią część kulinarnego dziedzictwa regionu lub są                

uprawiane/produkowane przez inne firmy, które są członkami 

sieci (m.in. 50% całości produktu lub potrawy)



Działania promujące sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

• Broszury informacyjne, katalog i ulotki nt. idei Sieci i kryteriów członkostwa

• Portal Sieci Europejskiej (www.culinary-heritage.com). Promocja poprzez przepisy kulinarne

• Informacja nt. Sieci w  zakładce Rolnictwo i Obszary Wiejskie na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
(www.kujawsko-pomorskie.pl)

• Informacje oraz wywiady o sieci regionalnej w lokalnych mediach

• Informacje o działaniach w ramach sieci w czasopismach o tematyce wiejskiej

• Nawiązanie współpracy między podmiotami celem wymiany towarów i usług

• Organizowanie/udział we wspólnych działaniach promocyjnych:

- targach, wystawach, kiermaszach, wyjazdach studyjnych, imprezach okolicznościowych, szkoleniach

- zorganizowanie wspólnych punktów sprzedaży produktów



DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PROMOCJI SIECI REGIONALNEJ 
DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE 

Wizyta Studyjnej Dziedzictwo Kulinarne 
Regionu Opolskiego, 10-12 wrzesień 2018 r.

Wizyta Studyjnej Partnerów projektu EmpInno
woj. kujawsko-pomorskie, 14 listopad 2018 r.

Wręczenie certyfikatów nowym członkom Sieci
Toruń, 22 listopad 2018 r.

Targi Grüne Woche
Berlin, 18-27 styczeń 2019 r.



Toruński Festiwal Smaków
Toruń, 13-14 kwiecień 2019 r.

DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PROMOCJI SIECI REGIONALNEJ 
DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE 

Targi Turystyczno-Ogrodnicze Lato na Wsi 
Minikowo,11-11 maj 2019 r. 

Forum regionów członkowskich Europejskiej Sieci Regi
onalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Ystad, Szwecja, 21-22 maj 2019 r.

Targi Agro-Tech w Minikowie
29-30 czerwiec 2019 r.

Drużynowe Mistrzostwa Europy 
w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 9-11 sierpień 2019 r.



A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

Autor: Mikołaj Rej

KUJAWSKO-POMORSKA                    
„GĘSINA NA ŚW. MARCINA”

Fundamentalne założenia

GĘSINOWY SZLAK KULINARNY



Dlaczego Kujawsko-Pomorskie promuje się gęsiną?
Postawiono na promocję województwa poprzez to, co mamy w najlepsze -

regionalne przysmaki z gęsią na czele.

Hodowla gęsi na ziemiach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego 
mają długą tradycję (podobnie jak na Wielkopolsce i Pomorzu). 

Powrót do produktów i potraw, które mają lokalny rodowód – każdy region 
szuka jakiegoś tematu kulinarnego, wokół którego może się promować. 

To jedyny gatunek drobiu rdzennie polski (poza kurą zielononóżką 

kuropatwianą).

„Dobrze, że postawiliśmy na gęś, a nie przeszczepialiśmy jakiegoś obcego 
elementu naszej lokalnej kulturze” (etnograf Grażyna Szelągowska 
z Muzeum Etnograficznego w Toruniu). 

Akcja promocyjna by się nie udała, gdyby nie miała mocnych podstaw -
w tym przypadku hodowli w Kołudzie Wielkiej k/Inowrocławia. Pochodząca 
stamtąd biała gęś jest popularna nie tylko w województwie, ale też w kraju 
i za granicą (zwłaszcza tam). 



Historia gęsi zaczęła się w 1962 r. kiedy to przybyło 20 białych 
gęsi włoskich (z Danii).

Naukowcy przystąpili do prac nad rozwinięciem hodowli, ale 
przede wszystkim nad wydobyciem z ptaków najbardziej 
wartościowych cech. Główny cel - stworzenie nowego gatunku
który byłby jak najlepiej przystosowany do warunków naszego 
środowiska, odporny na choroby i o dobrej jakości mięsa oraz 
pierza.

Duże zasługi w rozwoju – małżeństwo Państwa Bielińskich         
(Kazimierz i Krystyna) - prekursorzy badań w Polsce nad gęsią 
i wielcy propagatorzy.

Gęś biała kołudzka – historia gęsi owsianej (Instytut Zootechniki, Kołuda Wielka)



Stworzono unikalny program hodowlany – wyodrębniono dwa rody: matczyny 
W11 (duże walory reprodukcyjne) oraz ojcowski W33 (bardzo dobre mięso).         
W wyniku skrzyżowania powstała W31, czyli „gęś biała kołudzka” (owsiana) –
hit eksportowy polskiej produkcji zwierzęcej (odporny na choroby i warunki 
atmosferyczne; ma dobre przyrosty - ptaki karmione głównie owsem nie tyją, 
bowiem pokarm nie odkłada się w tłuszcz, a buduje ich mięśnie).

Kołuda Wielka jest właścicielem genotypu, a ferma zarodowa w Krajowym 
Ośrodku Badawczo-Hodowlanym Gęsi jest jedyną taką fermą na świecie.

Dzięki temu w mięsie kołudzkich gęsi znajdują się wyłącznie korzystne dla 
zdrowia kwasy tłuszczowe, dodatkowo mają rewelacyjne walory smakowe.

Puch i pierze - najlepsze na świecie (najwyższa klasa sprężystości) –
potwierdzone przez światowe laboratoria.

Ośrodek w Kołudzie jest wiodącą placówką naukowo-badawczą.

98% populacji gęsi w Polsce stanowi Gęś Biała Kołudzka

Gros produkcji trafia na eksport – głównie do Niemiec i Francji (głównie mięso)
oraz Japonii (pierze).



Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” (2009 – 2019)

„Inne” spojrzenie na dzień 11 listopada – próba połączenia świętowania      
odzyskania niepodległości (1918 r.) z tradycjami świętomarcińskimi -
analogia z amerykańskim Thanksgiving Day

Festyn w Toruniu (Jordanki) 11 XI 2009 r. - „Przebój festynu - pasztet z gęsi”

Festyny także w Ostromecku k/Bydgoszczy, we Włocławku. Wysoka               
frekwencja – potwierdzenie słuszności idei (połączenie tradycji świętomar-
cińskiej z radosnym świętowaniem odzyskania niepodległości)

Zapowiadając wydarzenia 11 XI 2009 r. Rzeczpospolita opublikowała tekst 
„Gąski, gąski do Polski” („Polacy powinni jeść gęś w Święto Niepodległości”, 
„Nasza gęsina jest znana w Europie, a w kraju zapomniana” (Rzeczpospolita
6 XI 2009).

Gazeta Pomorska włączając się w promowanie festynów, wydrukowała     
kupon z pytaniem: „Z czego – poza walorami kulinarnymi – słynie gęś?”

Wydarzenie medialne 



„Urząd Marszałkowski starał się ożywić ginący obyczaj spożywania w narodo-
we święto polskiej gęsiny” (Express Bydgoski, 12 XI 2009).

„Specjały z gęsi okazały się kulinarnym hitem” (bydgoski dodatek do Gazety 
Wyborczej).

Potrawy jakie serwowano podczas festynu: „Przepyszna pieczeń w soli, pasz
teciki i czernina…” (Gazeta Wyborcza, Bydgoszcz, 12 XI 2009).

Tygodnik Wprost, odnosząc się do próby wskrzeszania tradycji, w wydaniu             
internetowym pytał retorycznie: „Czy Polacy znów polubią gęsinę?”.

Konsekwentne działania promocyjne przynoszą rezultaty. Dołączają kolejne 
miejscowości – Rypin (przypomniano o znakomitych walorach smakowych 
gęsi rypińskiej), Inowrocław, Minikowo (Święto gęsi na Krajnie).

Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” (2009 – 2019)



Akcja „Gęsina na św. Marcina” – działania /wybrane/
 warsztaty kulinarne dla szefów kuchni i restauratorów

 konferencje naukowe, konferencje prasowe

 serwowanie gęsiny w wybitnych polskich restauracjach

 festyny promujące gęsinę (region, kraj, zagranica)

 konkurs na najlepszy przepis na gęsinę (+gale wręczenia nagród)

 publikacja książkowa z przepisami szefów kuchni

 okolicznościowe publikacje ukazujące lokalny rodowód białych gąsek, etnograficzne ciekawostki 

związane z ich hodowlą

 warsztaty i spotkania (prezentacja walorów zdrowotnych i smakowych potraw z gęsi)

 promowanie przez najlepszych kucharzy i restauratorów (m.in. Karol Okrasa, Kurt Scheller, restauracje 

z całej Polski – gdzie szefowie podtrzymują tradycję serwowania gęsiny

 współpraca z badaczami uniwersyteckimi (naukowe rozprawy i wykłady)

 stworzenie markowych stoisk z gęsiną w najlepszych sieciach detalicznych

 gęś owsiana  w polskiej i światowej „Arce Smaku”

Zamierzenia na najbliższy rok



Fenomen Gęsi Kołudzkiej

 unikatowa w skali świata, polska autochtoniczna rasa

 naturalność chowu i wykorzystanie naturalnych pasz

 prospołeczny system hodowli

 sezonowość hodowli

 ekonomia i zyskowność gęsiny

Gęsi marketing inaczej

 PR nad reklamą (brak wydatków na reklamę)

 wykorzystanie restauracji jako krajowej platformy komunikacyjnej

 obudzenie świadomości własnej wartości

 gęś owsiana, jako obietnica zawarta w marce

 Gęś Kołudzka jako „koń pociągowy” marketingu terytorialnego         
województwa Kujawsko-Pomorskiego

 promocja marki gęsi owsianej i eksportu, poprzez wzrost sprzedaży 
na rynku krajowym



Działania promujące turystyczną markę regionalną

• Podpisanie przez Urząd Marszałkowski umowy ze Slow Food Polska (organizacja 
propagująca wiedzę o regionalnych kuchniach i tradycyjnych sposobach 
przygotowywania lokalnych specjałów; promocja m.in.: na jednych z największych 
targów kulinarnych na świecie - Salone del Gusto w Turynie) 

• Zharmonizowanie działań Instytutu Zootechniki, hodowców i Slow Food Polska      
(badania + biznes + marketing marki)

• Utworzenie w regionie pierwszego w kraju Gęsinowego Szlaku Kulinarnego             
(mogły się zgłosić wszystkie lokale z regionu, warunkiem było posiadanie w karcie 
dań przynajmniej dwóch potraw z gęsiny).





DZIĘKUJĘ


