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Kampania organizowana 
je. p/ez nasze wydawnictwo 
oraz Polski Związek Psz:elar-
ski, ale tak naprawdę to kampa-
nia nas wszy.kich związanych 
w jakikolwiek ?osób z psz:e-
lar.wem i zdających sobie ?ra-

wę z tego, 
jak bar-
d z o 
w a ż -
ne są 
owa-
d y 

zapylające oraz z powagi sytu-
acji, w jakiej obecnie znajduje się 
polskie psz:elar.wo. Wiemy 
też jak cennym i nieza.ąpio-
nym produktem je. miód oraz 
pozo.ałe produkty psz:ele i tą 
wiedzą chcemy się podzielić ze 
?ołe:eń.wem.

Po publikacji aIykułu ot/y-
maliśmy wiele gratulacji i pozy-
tywnych opinii na temat akcji 
nie tylko od psz:ela/y, le: i od 
osób ?oza tego środowiska. Na 
gratulacje jesz:e za w:eśnie, 
bo kampania dopiero się rozpo-

:yna, ale mamy nadzieję, że 
mimo ograni:onych moż-

liwości Lnansowych uda 
nam się zainteresować 
konsumentów miodem 
i że na co dzień będzie 

on składnikiem 
menu Polaków 
oraz że p/y 
tej okazji cięż-

ka praca 
ps zc ze -
l a r z y 
będzie 
do c e -
niana. 

Tak 
j a k 
w c z e -
ś n i e j 

informowaliśmy, wprowadza-
my do ?/edaży produkty 
z logo akcji, ze ?/edaży których 
:ęść dochodu zo.anie p/ezna-
:ona na w?arcie akcji, np. na 
druk ulotek, plakatów itp. Dzię-
kujemy za wszy.kie p/ekazane 
pomysły i suge.ie związane 
z tymi produktami. Mamy na-
dzieję, że większość z nich uda 
nam się zrealizować.

Obecnie opat/yliśmy logo 
akcji na.ępujące produkty:

  etykiety (seria z kontretykie-
tą)

  ulotki (U59 „Miód kupujesz 
– psz:oły ratujesz, U58 „10 po-
wodów, dla których waIo jeść 
miód”, U61-U63 seria o pro-
duktach psz:elich „Jak pow.a-
je...?” oraz nowe ulotki o forma-
cie po:tówkowym U64-U66)

  kubki magi:ne oraz zwykłe
  koszulki polo z hacem
  koszulki bawełniane z nadru-

kiem
  :apki z daszkiem z hacem
  torby ekologi:ne z nadru-

kiem
  tablice („anatomia psz:o-

ły miodnej” oraz „morfologia 
psz:oły miodnej”)

  książka pt. „Marka własna 
go?odar.wa pasie:nego” Ma-
cieja Winiarskiego

Pierwsze ulotki już rozdali-
śmy 26 lipca br. na Dniu Otwar-
tego Ula w Krakowie za pośred-
nictwem Fundacji Myśli Ekolo-
gi:nej. Organizatorowi bardzo 
dziękujemy za w?arcie naszej 
akcji, a Pań.wo również zachę-
camy do w?ółpracy p/y okazji 
podobnych wyda/eń.

Ponadto w ramach pierw-
szych działań akcji udało nam 
się .wo/yć nowy poIal in-
ternetowy www.miodkupu-
jeszpsz:olyratujesz.pl, na któ-
rym zamieściliśmy ciekawe 
treści na temat właściwości 
posz:ególnych miodów, pył-
ku, pie/gi, propolisu, wosku, 

mle:ka psz:elego i jadu oraz 
ciekawo.ki na temat miodu 
i psz:ół. P/ewidzieliśmy rów-
nież sekcję z logo naszych paI-
nerów. Jeśli prowadzą Pań.wo 
działalność i jako Lrma chcieliby 
Pań.wo we?/eć akcję i zna-
leźć się wśród wyróżnionych na 
wyżej wymienionej .ronie oraz 
plakacie reklamowym akcji pro-
simy o kontakt.

Indywidualni psz:ela/e, 
aby we?/eć akcję mogą kupo-
wać produkty z logo akcji, nato-
mia. Lrmom proponujemy tzw. 
pakiety – za określoną kwotę 
Lrmy ot/ymają pakiety pro-
duktów z logo akcji w cenach 
huIowych waIe więcej niż sam 
pakiet! Ponadto logo tych Lrm 
zo.anie umiesz:one na .ronie 
głównej poIalu akcji oraz na 
plakacie reklamowym. Dzięki 
tym zamówieniom będziemy 
mogli zamawiać druki plakatów 
i ulotek w większych nakładach 
i ko/y.niej negocjować ceny 
druku. Poza tym, im więcej ulo-
tek wydrukujemy, tym więcej 
traL ich do konsumentów. Pro-
jekty ulotek opat/onych logo 
akcji udo.ępniamy również na 
naszym proLlu j – interneto-
wych psz:ela/y zachęcamy do 
ich udo.ępniania.

W związku z działaniami 
wokół akcji „Miód kupujesz 

– psz:oły ratujesz” nakręcili-
śmy również krótkie Llmy-wy-
wiady na temat rozpo:ętej ak-
cji, miodu, psz:ół itp. i również 
będą one do.ępne w interne-
cie, m.in. na naszej .ronie inter-
netowej oraz proLlu j. Mamy 
nadzieję, że i tą drogą uda nam 
się dot/eć do :ęści konsumen-
tów, których być może w ten 
?osób zachęcimy do zakupu 
słoika miodu.

Li.a Lrm w?ierających ak-
cję wciąż pozo.aje otwaIa. Do-
pasujemy się do Pań.wa możli-
wości Lnansowych i obok p/y-
gotowanych pakietów propo-
nujemy również indywidualne 
ze.awienia produktów. Chcie-
libyśmy podziękować wszy.-
kim za w?arcie akcji i abyśmy 
zdołali umieścić w?omniane 
logo na plakacie p/esunęliśmy 
termin jego druku do kolejnego 
wydania „Pasieki”. Mamy na-
dzieję, że ten dodatkowy :as 
zaowocuje nawiązaniem w?ół-
pracy z kolejnymi paInerami. 
Sezon psz:elarski dobiega koń-
ca – mamy zatem :as na kolej-
ny, tym razem „promocyjny”.

Wszy.kie uwagi i pomysły 
związane z akcją prosimy kiero-
wać na:

info@pasieka24.pl, 
tel. 33 845 10 11

  Teresa Kobiałka
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