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Konsorcja pozwalają na zbudowanie
marki
Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej jest wspieranie konsolidacji i
integracji branży turystycznej poprzez tworzenie i rozwój konsorcjów produktowych.
Polska Organizacja Turystyczna definiuje konsorcja jako rodzaj integracji, której celem jest przede wszystkim
prowadzenie skoordynowanych działań marketingowych.
Konsorcja to dobrowolne i niesformalizowane grupy robocze, w ramach których współpraca podmiotów
odbywa się na zasadzie zaangażowania merytorycznego.
Skupiają one partnerów jednej grupy produktowej, zainteresowanych wspólnymi działaniami promocyjnymi
na rzecz konkretnego produktu turystycznego. Udział finansowy i jego forma uzgadniane są przez uczestników
danego konsorcjum

Konsorcja Turystyczne POT

Wizja
Uznana i rozpoznawalna wieloproduktowa oferta
turystyki

Misja
Agregacja działań

Cel
Marka Integracja Rozwój Komercjalizacja

Konsorcja Turystyczne POT
Korzyści dla konsorcjum jako całości:








większa różnorodność produktu,
oszczędniejszy i efektywniejszy marketing,
silniejsze oddziaływanie na rynek,
obniżanie kosztów,
budowanie tożsamości lokalnej,
synergia sektora publicznego i prywatnego,
możliwości planowania strategicznego i analiz.

Korzyści dla członków konsorcjum:
 współudział w kosztach promocji,
 podniesienie jakości i konkurencyjności produktu,
 poprawa wizerunku i rozpoznawalności.

Korzyści z dla klienta:
 gwarancja standardu,
 łatwiejszy i szybszy zakup,
 zwiększenie możliwości wyboru.

Konsorcjum Turystyka Wiejska
Data powstania: 24.06.2015

Konsorcjum „Turystyki wiejskiej” jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem
podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej.
Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest
zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki wiejskiej.

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•

konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży,
działanie na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego
w regionie,
tworzenie markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacja
upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług,
promocja wypoczynku na wsi
wymiana wiedzy i dobrych praktyk
wsparcie inwestycji poszerzających rozbudowę (tworzenie, zachowanie i ochrona
walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich

Konsorcjum Turystyka Wiejska

Działania w latach 2015-2016
•
•
•

działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki wiejskiej przy
współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwa Sportu i Turystki konsorcjum
Turystyki Wiejskiej
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2016 - Stoisko produktowe poświęcone ofercie
turystyki wiejskiej
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2016 - Dzień Ekspercki POT - „Turystyka
kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek

Konsorcjum turystyki wiejskiej

Działania w latach 2015-2016
Organizację konkursu z wiedzy turystycznej związanej z wypoczynkiem na wsi.
Konkurs został ogłoszony i promowany przez Facebooka POT.
Celem zorganizowanego przez przedsięwzięcia pn. „Odpoczywaj na wsi” była promocja
turystyki na obszarach wiejskich, zachęcanie do wyboru na miejsca wypoczynku krajowych
destynacji i inspirowanie odbiorców do odkrywania walorów polskiej wsi.

Konsorcjum Turystyka Wiejska

Plany na rok 2017
•
•
•
•

rozszerzenie promocyjnej informacji o członkach konsorcjów na portalu narodowym
www.polska.travel, w celu zwiększenia rozpoznawalności członków konsorcjum
działania promujące konsorcjum podczas targów turystycznych np., przy współudziale
Konsorcjantów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wspólna organizacji konkursu np. fotograficznego dotyczącego polskiej wsi w celu
rozpropagowywania informacji o konsorcjum i członkach
kampania promocyjna „Odpoczywaj na wsi”, realizacja ze środków KSOW we współpracy z
członkami

Kampania promocyjna „Odpoczywaj na wsi” będzie realizowana pod warunkiem pozytywnego
rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 13 z Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, tj. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Konsorcja POT
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