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W Y D A R Z E N I A W Y D A R Z E N I A

Zgodnie z zapowiedzią wraz 
z niniejszym numerem „Pasie-
ki” ot9ymali Pań<wo plakat 
reklamowy akcji. Zachęcam do 
umieszAenia go w widoAnym 
miejscu podAas organizowa-
nych w Pań<wa rejonie świąt 
miodowych, na targowisku itp. 
miejscach do<ępnych konsu-
mentom. Jeśli byliby Pań<wo 
zainteresowani większą ilością 
plakatów, to można zamówić 
je w naszej redakcji (do<ępne 
w pakietach po 20 szt.). Mam 
nadzieję, że Notkają się one 
z zainteresowaniem nie tylko 
konsumentów, któ9y nabę-
dą miód w okresie p9edświą-
teAnym, leA również skłoni 
do zakupu tych, któ9y od lat 
zapominali o serwowaniu mio-
dowych dań na swoich <ołach. 
Być może plakaty zwrócą uwa-
gę potencjalnych nowych paQ-
nerów akcji, któ9y zechcieliby 
się do niej p9yłąAyć. Chcia-
łabym podkreślić, że je< to 
pierwsza edycja plakatu a pla-
nowane są na<ępne, na któ-
rych mamy możliwość umieścić 
logo kolejnych Srm, związków 
pszAelarskich itp. Mam nadzie-
ję, że dzięki tym dodatkowym 
drukom i kolpoQowaniu pla-
katów i ulotek nasza akcja bę-

dzie mogła trwać niep9erwa-
nie tak długo, jak tylko będzie 
to możliwe – aż miód <anie się 
„chlebem powszednim” niemal 
w każdym domu, a obraz waż-
nej roli nie tylko pszAoły, ale 
i pszAela9a, który p9ecież wy-
konuje tak ważną pracę, utrwa-
li się w świadomości Polaków. 
Działania naszej akcji chcieliby-
śmy ukierunkować nie tylko na 
miód i inne produkty pszAele, 
leA również zwrócić uwagę na 
ważność zawodu pszAela9a 
i problemów, z jakimi muszą się 
oni borykać – jak choćby z wciąż 
Aę<ym problemem wytruwa-
nia rodzin pszAelich. O dalszych 
planowanych działaniach akcji 
będziemy Pań<wa informować 
w kolejnych wydaniach „Pasie-
ki”. 

DotychAas m.in. udało nam 
się w ciągu jednego weekendu 
zainicjować akcję aż w t9ech 
miejscach: na Ogólnopolskich 
Dniach PszAela9a w Babimo-
ście, na XXIII Krajowej Wy<a-
wie RolniAej w Czę<ochowie 
oraz na III Dolnośląskim Dniu 
PszAela9a we Wrocławiu (dzię-
ki pomocy i zaangażowaniu 
naszego koreNondenta, Jana 
BaAmańskiego, za co serdeA-
nie dziękujemy). Ulotki z logo 
akcji rozdaliśmy również 13-14 
w9eśnia na XV Warsztatach 
PszAelarskich w Jeleniej Gó9e 
oraz na 20-21 w9eśnia na Tar-
gach PszAelarskich Expogi 
w Sosnowcu, które połąAone 
były z Targami Budownictwa 
i Wyposażenia Wnęt9 i choć 
tematyAnie druga wy<awa 

odbiegała od kręgu naszych 
zainteresowań, to to Notkanie 
pozwoliło nam dot9eć z infor-
macją o naszej akcji do szersze-
go kręgu osób, niekonieAnie 
będących klientami miodowych 
<oisk.

Obecnie, jako że sezon pa-
sieAny dobiegł końca i właśnie 
w tym okresie jesiennym konsu-
menci wykazują największe za-
interesowanie zakupem miodu, 
zachęcam Pań<wa do etykie-
towania słoików z pozyskanym 
p9ez siebie miodem etykieta-
mi z logo akcji (w tym wydaniu 
prezentujemy również nową 
serię etykiet, w której główny 
motyw <anowi właśnie logo 
akcji), dołąAania ulotek o ak-
cji oraz o właściwościach mio-
du i innych okołotematyAnych 
– konieAnie opieAętowanych 
Pań<wa danymi osobowy-
mi, aby klienci mogli pozo<ać 
z Pań<wem w kontakcie. Na-
wet jeśli klient nie zakupi u Pań-
<wa miodu, waQo wręAyć mu 
ulotkę z Pań<wa pieAątką (np. 
na odwrocie ulotek poAtówko-
wych).

Ponieważ Aę<o Notykam 
się z pytaniami, gdzie można za-
kupić prawdziwy pszAeli miód 
chciałabym p9y okazji tego 
aQykułu zwrócić również uwa-
gę na to, jak ważne je< Aytel-
ne oznakowanie miejsca, gdzie 
N9edają Pań<wo miód (np. 
p9y bramie wjazdowej). WaQo 
również rozważyć np. zamiesz-
Aenie ogłoszenia w lokalnej 
prasie Ay na poQalach interne-
towych. Więcej ciekawych po-
rad jak ko9y<nie N9edać miód 
i jak do<osować ofeQę i opako-
wanie do wymagań klientów 
p9eAytają Pań<wo w najnow-
szej książce Macieja Winiarskie-
go pt. „Marka własna goNo-
dar<wa pasieAnego”.

Zapewne w wielu pasiekach 
z powodu nieN9yjających te-
goroAnych warunków miodu 

nie udało się odwirować, zatem 
nie ma Aego N9edawać. Pocie-
szające je< jednak to, że ceny 
miodu wzrosły i ci, którym uda-
ło się go odebrać mogą ko9y<-
niej go N9edać. WaQo również 
pomyśleć o rozsze9eniu ofeQy, 
np. o świece woskowe Ay za-
wieszki na choinkę – chętnie 
kupowane w okresie p9edświą-
teAnym (zwłaszAa w opako-
waniach prezentowych). O tym, 
w jaki Nosób odlewać świece 
p9eAytają Pań<wo w aQyku-
le zamieszAonym w niniejszym 
wydaniu „Pasieki”.

W kontekście podejmowa-
nia działań związanych z naszą 
akcją tym z Pań<wa, któ9y 
lubią dzieci i młodzież w myśl 
p9ysłowia „Aym skorupka za 
młodu nasiąknie tym na <a-
rość trąci” polecamy udziela-
nie prelekcji w p9edszkolach 
i szkołach – mogą się odbyć 
w szkolnej sali z udziałem „ga-

dżetów” pszAelarskich, kiedy 
pogoda i pora roku nie pozwala 
na Notkanie w pasiece. Na ten 
temat polecamy aQykuł Piotra 
Nowotnika pt. „PszAelar<wo 
dla najmłodszych”. Od daw-
na wielu pszAela9y udziela się 
w ten Nosób NołeAnie – teraz 
pod kątem naszej wNólnej akcji 
waQo iść w ślady kolegów. Je-
śli organizują Pań<wo prelekcje 
lub Notkania miodowe – chęt-
nie p9ekażemy na ten cel ulotki 
z informacją o akcji. Zachęcam 
wszy<kich z Pań<wa do po-
dejmowania lokalnych działań 
na 9eA polskiego pszAelar<wa 
i promocji miodu, jak również 
do dzielenia się z nami No<9e-
żeniami i suge<iami na temat 
akcji „Miód kupujesz – pszAoły 
ratujesz”.
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