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PLRGQHM ± JáyZQHJR ]DS\ODF]D URĞOLQ 3U]\ RND]ML UR]PRZ\
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RFHQQ\FKZáDĞFLZRĞFLDFKPLRGXLLQQ\FKSURGXNWyZSV]F]HOLFK
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]DNXSLü PLyG SR NROHMQ\P PLRGREUDQLX WR MHVW V]DQVD ĪH ZUyFL ZáDĞQLH GR
3DĔVWZD

7HUHVD.RELDãND
Ci z Państwa, którym miód
udało się pozyskać na tyle, aby
sprzedawać go jeszcze teraz, na
pewno spotykają się z opiniami,
że jest drogi. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy dlaczego tak jest – zainteresowanym warto wytłumaczyć to, co
wszyscy wiemy – że tego roku
miodu udało się bardzo mało
pozyskać z powodu niesprzyjających warunków pogodowych,
że pszczelarze muszą poświęcić
sporo czasu, wysiłku i kosztów
na zabiegi związane z zapobieganiem chorób pszczół, dokarmianiem pszczół na zimę, produkcją lub zakupem uli, sprzętu
itp. W kontekście dokarmiania
pszczół i zapobiegania chorób
ważna jest umiejętna rozmowa,
aby nie zasugerować klientowi,
jakoby pszczoły np. wytwarzały
„miód” z podanego cukru lub że
pozyskany on został od chorych
pszczół.
Z poprzednim numerem „Pasieki” otrzymali Państwo plakat
reklamowy akcji – mam nadzieję, że udało się Państwu dobrze
go wykorzystać eksponując
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w dogodnym miejscu i takie
działanie zaprocentuje w przyszłości zjednując Państwu lojalnych klientów. Do aktualnego
numeru „Pasieki”, pierwszego
w tym roku, dołączyliśmy dla
naszych prenumeratorów nieodpłatnie kalendarz pszczelarski
na 2015 rok. Motywem przewodnim kalendarza, obok roślin
pożytkowych, również zostało
logo naszej kampanii. Opracowaliśmy także nową serię etykiet na słoiki z miodem z wyraźnym logo akcji, zajmującym
nieco większą powierzchnię niż
na pierwszej linia etykiet wydanych z okazji rozpoczęcia akcji. Wśród nowych produktów
z logo akcji pojawiły się torby
foliowe na jeden słoik z miodem
o pojemności 0,9 l (mieszczący
ok. 1250 g), kubek ceramiczny, tablicę z dużym logo i napisem „Popieram” oraz nowe

dwustronne ulotki, które nasi
prenumeratorzy również nieodpłatnie otrzymali z numerem
1/2015 „Pasieki”. W większej
ilości można je zakupić w naszym sklepie wysyłkowym po
promocyjnej cenie. Dodatkowo
część dochodu ze sprzedaży powyższych produktów przeznaczana jest na finansowanie akcji.
W ramach działań na rzecz akcji
opracowaliśmy również nową
szatę graficzną dla strony internetowej akcji www.miodkupujeszpszczolyratujesz.pl – teraz
jest spójna z plakatem, a zmieniające się grafiki zwracają uwagę konsumentów.
W 2015 roku postanowiliśmy kontynuować darmowe
prenumeraty dla kół, związków pszczelarskich itp. organizacji (1 egzemplarz „Pasieki” na
placówkę). Tegoroczne prenumeraty zostaną automatycznie

Jaki miód
Z\EUDþ"

8ORWNLLQIRUPXMąFHR
DNFMLÄ0LyGNXSXMHV]
±SV]F]Rá\UDWXMHV]´
» Z\PLDU\îFP
» dwustronnie zadrukowane
» SDNRZDQHSRV]W
» QDRGZURFLHQDSLVDQRRW\PMDN
ZDĪQ\MHVW]DZyGSV]F]HODU]DRUD]
ĪHNXSXMąFSROVNLPLyGZVSLHUDMą
SV]F]HODU]\ZRSLHFHQDGSV]F]RáDPLG]LĊNLF]HPX]DS\ORQ\FK]RVWDQLHZLĊFHMURĞOLQLVDGyZ

Miód
spadziowy
]GU]HZLJODVW\FK

» dolne drogi oddechowe
» przewód pokarmowy,
zaparcia, biegunki
» FKRURE\VHUFDLQDF]\Ĕ
nerwice

» schorzenia reumatyczne
» VWDQ\]DSDOQHZąWURE\
LZRUHF]NDĪyáFLRZHJR
» QLHGRNUZLVWRĞü

Enzymy:LQZHUWD]DDP\laza, katalaza, fosfataza,
oksydaza glukozy.

Cukry: glukoza, fruktoza, maltoza,
melecytoza, sacharoza i inne.

Aminokwasy:
alanina, leucyna,
glutamina, arginina,
metionina, aspargina,
cystyna i inne.

Biopierwiastki: potas,
IRVIRUPDJQH]ZDSĔVyG
ĪHOD]RPLHGĨNU]HP

Miód
100 g = 325 kcal
Sacharoza

Cukier
100 g = 405 kcal

Wykres nie
RGZ]RURZXMH
SURFHQWRZHM]DZDUWRĞFL
SU]HGVWDZLRQ\FK
VNáDGQLNyZZPLRG]LH
Ma jedynie charakter
SRJOąGRZ\

» górne i dolne drogi
oddechowe
» VHUFHLXNáDGNUąĪHQLD
» XNáDGQHUZRZ\VWUHV

Miód
nektarowospadziowy

Miód
spadziowy
z drzew
OLVFLDVW\FK

» stany wyczerpania
¿]\F]QHJRLSV\FKLF]nego
» VHUFHLXNáDGNUąĪHQLD
» zaburzenia trawienne

» zaburzenia przewodu
pokarmowego
» QHUNLLXNáDGPRF]RZ\
» SU]H]LĊELHQLD

» nerki i drogi moczowe
» ZąWUREDLGURJLĪyáFLRZH
» przewód pokarmowy,
jelita

Miód
rzepakowy
» ZąWUREDLGURJL
ĪyáFLRZH
» serce i naczynia
ZLHĔFRZH
» stany zapalne dróg
oddechowych

Miód
QDZãRFLRZ\

» XNáDGNUąĪHQLD
PLDĪGĪ\FD
» ZąWUREDLG]LDáDQLH
RGWUXZDMąFH
» QLHGRNUZLVWRĞü]QLHGRERUXĪHOD]D

: VNáDG]LH PLRGX GRPLQXMą FXNU\
SURVWH ± JOXNR]D L IUXNWR]D ± NWyUH Vą
ZFKáDQLDQHZXNáDG]LHSRNDUPRZ\PEH]SRĞUHGQLR GR NUZL 7DP Z ]DOHĪQRĞFL RG
SRWU]HE Vą SU]HWZDU]DQH Z HQHUJLĊ OXE RGNáDGDQH
Z ZąWURELH Z SRVWDFL JOLNRJHQX &XNU\ SURVWH ELRUą
XG]LDáZGHWRNV\NDFMLREQLĪDMąG]LDáDQLHDONRKROXF]\
QLNRW\Q\ RUD] FKURQLą SU]HG G]LDáDQLHP ]DQLHF]\V]F]RQHJRĞURGRZLVND

1DOHĪ\]DVWąSLüSU]\QDMPQLHMSRáRZĊFXNUXSRGDZDQHJR Z SU]HSLVDFK PLRGHP =PQLHMV]\ü LORĞü GRGDZDQ\FKSá\QyZRóLORĞFLGRGDZDQHJRPLRGX
'RGDüGRGDWNRZRòá\ĪHF]NLVRG\QDNDĪGHGDJ
GRGDZDQHJR PLRGX =PQLHMV]\ü WHPSHUDWXUĊ Z\SLHNX R RN & DE\ QLH GRSXĞFLü GR SU]\SDOHQLD
1DF]\QLD GR SRPLDUX PLRGX SU]HG XĪ\FLHP PRĪQD
SRNU\ü ZHZQąWU] ROHMHP XáDWZLD WR RSUyĪQLDQLH QDF]\Ĕ]PLRGX
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powodów,
dla których
ZDUWRMHœþ

MIÓD

2

-HVWQDWXUDOQLHF]\VW\
3V]F]Rá\VąRZDGDPLV]F]HJyOQLHZUDĪOLZ\PLQDZV]HONLH
]DQLHF]\V]F]HQLDLJG\QDWUD¿DMąQD]DQLHF]\V]F]RQ\
QHNWDU QS]FKHPLF]QLH
SU\VNDQ\FKURĞOLQ JLQą
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àDJRG]LGROHJOLZRĞFLXNáDGX
SRNDUPRZHJRWDNLHMDNFKRUREDZU]RGRZD]DSDOHQLHMHOLW
LZLHOHLQQ\FK
5HJXOXMHF]\QQRĞFLWUDZLHQQH
ĪRáąGNDDWDNĪHSRSUDZLD
SU]HPLDQĊPDWHULL

àDJRG]LQHUZ\
-HVW]DOHFDQ\MDNR
ZVSDUFLHSU]\OHF]HQLXQHUZLFLGHSUHVML
F]\EH]VHQQRĞFL
àDJRG]LGROHJOLZRĞFL
XNáDGXRGGHFKRZHJR
SRSU]H]G]LDáDQLH
SU]HFLZ]DSDOQHLZ\NU]WXĞQH

1
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']LDáDNRU]\VWQLHQDXNáDG
NUZLRQRĞQ\
3RGREQLHMDN]LHORQDKHUEDWD
UR]V]HU]DQDF]\QLDZLHĔFRZH
UHJXOXMHNUąĪHQLHDWDNĪHREQLĪDFLĞQLHQLHNUZL

5
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XORWHN
w paczce

U71

3

-HVWVPDF]Q\
1DGDMHQLHSRZWDU]DOQ\
VPDNSRWUDZRP

4,00

VNOHSSDVLHNDSO

-HVWZVND]DQ\SU]\
DOHUJLDFK:VZRLPVNáDG]LH]DZLHUD]HVWDZUyĪQRURGQ\FKS\áNyZSU]H]
FRG]LDáDXRGSDUQLDMąFR

']LDáDNRU]\VWQLHQD
Z]URN=ZDOF]DGUREQRXVWURMHRGSRZLHG]LDOQH
]DUR]ZyM]DSDOHQLD
URJyZNLLVSRMyZNL

0DZáDĞFLZRĞFL
Z]PDFQLDMąFH
LMHVWQDWXUDOQ\P
DQW\ELRW\NLHP
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3URGXNRZDQ\SU]H]QLHPLyGMHVWZLĊF
SRGZ]JOĊGHPELRORJLF]Q\PLFKHPLF]Q\PFDáNRZLFLHEH]SLHF]Q\

XORWHN
w paczce

20 gr / sztuka

OXESU]H]LQWHUQHW

:VNáDG]LHPLRGXGRPLQXMąFXNU\SURVWH±JOXNR]DLIUXNWR]DNWyUHVą
ZFKáDQLDQHZXNáDG]LHSRNDUPRZ\PEH]SRĞUHGQLRGR
NUZL7DPZ]DOHĪQRĞFLRG
SRWU]HEVąSU]HWZDU]DQHZHQHUJLĊ
OXERGNáDGDQHZZąWURELHZSRVWDFL
JOLNRJHQX&XNU\SURVWHELRUąXG]LDá
ZGHWRNV\NDFMLREQLĪDMąG]LDáDQLH
DONRKROXF]\QLNRW\Q\RUD]FKURQLą
SU]HGG]LDáDQLHP]DQLHF]\V]F]RQHJRĞURGRZLVND

7,00
35 gr / sztuka

25 gr / sztuka




Miód
JU\F]DQ\

8,00
40 gr / sztuka

5,00

=DPyZWHOHIRQLF]QLH

Miód
wrzosowy
» nerki i drogi moczoZHJUXF]RáNURNRZ\
» stany zapalne jamy
XVWQHMLJDUGáD
» VWDQ\]DSDOQHĪRáąGka i jelit
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-DN]DVWĊSRZDüFXNLHUSRGDZDQ\
ZSU]HSLVDFKFLDVWPLRGHP"

Witaminy: B2, B1, PP,
B6, H, A, C, D, H, K.

Miód lipowy

» FKRURE\QDGFLĞQLHQLD
WĊWQLF]HJR
» VFKRU]HQLDXNáDGX
NUąĪHQLD
» jest polecany w prewenFMLSU]HGPLDĪGĪ\Fą

Dlaczego lepiej słodzić
miodem niż cukrem?
Kwasy organiczne:MDEáNRZ\F\WU\QRZ\
JOXNRQRZ\ZLQRZ\POHNRZ\EXUV]W\QRZ\
ERURZ\LLQQH

» stany alergiczne dróg
oddechowych
» Z\F]HUSDQLH¿]\F]QH
i psychiczne
» serce i naczynia
NUZLRQRĞQH

Miód
DNDFMRZ\

Miód
mniszkowy

www.miodkupujeszpszczolyratujesz.pl
fb: Pasieka24

'RNRľFDOXWHJR
2015 - XORWNL
LQIRUPDF\MQH
ZVSHFMDOQ\FK
FHQDFK

Miód
wielokwiatowy

0LyGQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDü
ZV]F]HOQLH]DPNQLĊW\FKSRMHPQLNDFK
w temperaturze od 6 do 10°C i przy 60%
ZLOJRWQRĞFLSRZLHWU]D
W ten sposób miód nie straci swoich
ZáDĞFLZRĞFLRGĪ\ZF]\FKLOHF]QLF]\FK
QDZHWSU]H]ODWD

# 7HUHVD.RELDáND

teresa.kobialka@pasieka24.pl
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1RZRĞü

przedłużone, natomiast osoby
decyzyjne z kół, które dotychczas nie korzystały z darmowej
prenumeraty mogą ją zamówić
wypełniając formularz dostępny na www.pasieka24.pl.
W imieniu swoim i całej
redakcji „Pasieki” dziękuję za
wszystkie sugestie i uwagi dotyczące powyższej akcji oraz
za zaangażowanie większości
z Was w promocję polskiego
miodu i pszczelarstwa, a z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia życzymy zdrowych
pszczół, silnych rodzin, dużo
miodu, dalszej radości z obcowania z pszczołami oraz wielu
zadowolonych, stale powracających klientów.

Miód
kupujesz
- pszczoły
ratujesz
www.MiodKupujeszPszczolyRatujesz.pl
www.MiodKupujeszPszczolyR
www.M
Dlaczego tak ważny jest zawód pszczelarza?
Bez opieki pszczelarza pszczoły miodne nie przetrwałyby
długo w obecnym środowisku (wirusy, choroby pszczół,
zatrucie środowiska itd.). Pszczelarze utrzymują swoje
pasieki głównie ze sprzedaży miodu, a więc kupując
polski miód - wspierasz rodzime pszczelarstwo.
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Dzięki Tobie i opiece pszczelarza ratujemy pszczoły oraz
pomagamy im w zapylaniu większej ilości roślin i sadów.

Rewers ulotek U71, U72 i U73
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