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WSTĘP

Wieś to przestrzeń, w której rozwija się przedsiębiorczość w różnym wymiarze. Powstają zakłady 
przetwórcze, usługowe, funkcjonują różne formy turystyki. Wieś staje się miejscem atrakcyjnym nie 
tylko pod względem usługowym, ale również produkcji różnego rodzaju dóbr. Produkty wytwarzane 
przez rolników cieszą się coraz większą popularnością. Jednak w dalszym ciągu istnieje potrzeba 
wzmocnienia ich pozycji na rynku. Wiedza w tym zakresie jest zatem niezbędna, a zwłaszcza z za-
kresu marketingu będącego skutecznym narzędziem promocji. Każdy produkt, w tym produkt lokalny, 
aby stał się rozpoznawalny na rynku, wymaga odpowiednich działań, w tym informacyjno-promocyj-
nych. Istotne w tym zakresie jest właściwe określenie cech charakterystycznych dla danego produktu, 
czyli: czym się wyróżnia, jakie posiada walory, do jakiej grupy odbiorców może być kierowany, jakie 
oczekiwania konsumenckie powinien spełniać itp. Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na 
zwiększenie konkurencyjności produktów na rynku lokalnym, regionalnym, a nawet krajowym.

1. Produkt lokalny

Obszary wiejskie stanowią swoistą „skarbnicę” zasobów. Wśród nich wymienia się zasoby przyrodni-
cze, gospodarcze oraz społeczne. Wieś to miejsce, gdzie wytwarzana jest żywność, rozwijają się także 
inne, pozarolnicze działalności. Prowadzenie takich działalności tworzy nowe miejsca pracy, pozwala 
na wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje dany region. Obserwowany trend zainteresowania konsu-
mentów naturalnymi produktami stawia lokalnych producentów, w tym wytwórców żywności, przed dużą 
szansą rozwoju. 

Coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych lokalnymi produktami żywnościowymi, poszukują-
cych produktów odznaczających się wysoką jakością, wytwarzanych w znacznie mniejszej niż przemy-
słowa skali. Ten segment produktów żywnościowych ma możliwość konkurować z innymi produktami nie 
tylko jakością, ale niejednokrotnie także ceną. Rosnące zainteresowanie wspomnianymi produktami żyw-
nościowymi sprawia, że ich producenci, tworząc swoją ofertę, mają możliwość wykorzystania zasobów 
lokalnych i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie połączenie pobudza rozwój gospodarstw 
rolnych oraz wsi, czyni możliwym zaspokajanie potrzeb ludności miejskiej, pozwala na tworzenie nowych 
miejsc pracy, ma możliwość przeciwdziałania wyludnianiu się wsi. Działania te przyczyniają się do wzro-
stu dochodów, a tym samym wpływają na poprawę warunków życia na wsi. 

Produkty lokalne to wyroby (w tym produkty żywnościowe lub usługi), z którymi utożsamiają się 
mieszkańcy określonego regionu. Produkty te cechuje przede wszystkim niepowtarzalność świadcząca 
o ich wyjątkowym charakterze. Odrębność terytorialna, sposób produkcji, specyficzne walory sprawiają, 
że produkty te cieszą się coraz większym popytem. Za ich wyjątkowością przemawia świadomość, że 
pochodzą one od lokalnych producentów, co daje możliwość nawiązania bliskich relacji pomiędzy konsu-
mentem a producentem. Produkty te postrzegane są jako wyroby wyjątkowe, specyficzne i niespotykane, 
które stanowić mogą formę wizytówki danego regionu i mają bezpośredni wpływ na rozwój jego gospo-
darki, a także na zachowanie i promocję jego bogatego dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego. 
Nabywcy tych dóbr mają możliwość zakupu w dobrej cenie świeżych i wysokiej jakości wyrobów, a możli-
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wość zbudowania pozytywnych relacji między producentem a klientem, nawiązania z nim długotrwałych 
więzi, staje się okazją poznania aktualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów, a także koniecznością 
dostosowywania się na bieżąco do stale zmieniających się warunków rynkowych.

2. Marketing – definicja

Marketing to działanie podlegające ciągłym zmianom, którego nadrzędnym zadaniem powinno być 
odpowiadanie na aktualne trendy rynkowe. 

Określenie „marketing” pochodzi od angielskiego słowa „market”, czyli rynek. Definicja marke-
tingu nie jest, jak się okazuje, pojęciem prostym do zdefiniowania. Napotkać można wiele wyjaśnień 
tego zagadnienia. Jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu – Philip Kotler – definiu-
je marketing jako „sposób działania firmy na rynku, który polega na identyfikowaniu (ustalaniu, 
określaniu) i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu, które z nich firma może najlepiej 
zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług oraz mobilizowaniu każdego 
pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb”.

Marketing, według Głowackiego jest zaś strategią rynkową, która „nie powinna się ograniczać 
do biernego dostosowywania się do bieżącej sytuacji, ale musi wybiegać w przyszłość, odkry-
wać potrzeby jutra, a także tworzyć nowe potrzeby. Koncepcja taka stwarza konieczność stałej 
innowacji rynku zarówno w zakresie podaży produktów i usług, jak też pozostałych elemen-
tów marketingu. Prowadzenie takiej strategii musi by oparte na stałym gromadzeniu informacji 
rynkowej, czyli badaniach rynku. Zapewnia to utrzymanie łączności producenta z rynkiem 
(z nabywcami), pozwala śledzić dokonujące się zmiany, a wreszcie dostarcza impulsów dla 
procesów innowacyjnych”. 

Początkowo głównym celem działających firm było zdobycie i wykorzystywanie osiągniętej przewa-
gi rynkowej, skupiając się jedynie na zwiększeniu zysków dzięki minimalizacji kosztów ponoszonych 
w związku z ich funkcjonowaniem. Priorytetem nie były potrzeby i preferencje konsumentów, nie była 
nim także jakość oferowanych wyrobów. Wraz z pojawieniem się problemów po stronie popytu, zaczęto 
się przyglądać i próbować znaleźć sposoby na skuteczną sprzedaż. W dalszym jednak ciągu klient 
nie był postrzegany jako główny i decydujący „element” rynku. Nacisk położono na aktywizację dzia-
łań związanych ze sprzedażą i dystrybucją. M. Pluta-Olearnik słusznie stwierdził, że: „marketing jako 
swoista filozofia podejścia do rynku pojawił się w określonej fazie rozwoju gospodarki, tj. wówczas, gdy 
powstały możliwości nie tylko realizacji bieżącego popytu, lecz jednocześnie nadwyżki zasobów zdolne 
do zaspokojenia potrzeb do tej pory nieujawnionych na rynku”. Od tego momentu można mówić o inten-
sywnym rozwoju koncepcji marketingowych, zgodnie z którymi firmy rozpoczęły prowadzenie własnych 
działań marketingowych.

Marketing, jako kluczowe działanie rynkowe, powinien przede wszystkim postrzegać daną działal-
ność z pozycji odbiorcy, do którego należy wyjść z produktem, czyli potencjalnym przedmiotem jego 
zainteresowania. Najkrócej ujmując, marketing jest działaniem, którego celem winno być wytworzenie 
produktu, który może być sprzedany, a nie zaś wprowadzanie na rynek tego, co producent chce „na siłę” 
sprzedać niekoniecznie odpowiadając przy tym na aktualne zapotrzebowanie odbiorców. 
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Marketing to idea, zgodnie z którą maksymalizacja osiąganych zysków powinna się odbywać po-
przez maksymalizację satysfakcji klientów. To pojęcie ściśle powiązane z potrzebą ludzką, pragnieniem 
i popytem na konkretny produkt. Wymiana zachodząca w trakcie transakcji kupna-sprzedaży jest pod-
stawą działalności marketingowej. Przedmiotem wymiany jest dany produkt, a miejscem tej transakcji 
jest rynek. Każdy z uczestników rynku kieruje się swoimi potrzebami, zainteresowaniami, jak również 
zachodzącymi zmianami otoczenia społeczno-gospodarczego. Czynniki te powinny być podstawą przy 
opracowywaniu strategii marketingowych, tak, by dany produkt mógł się znaleźć na rynku i stać się 
„obiektem” zainteresowania potencjalnych nabywców.

3. Produkt marketingowy – cykl życia produktu na rynku

Każdemu produktowi wprowadzanemu na rynek przypisać można określone etapy cyklu jego życia. 
Wyróżnia się cztery etapy cyklu:
n wprowadzenie produktu na rynek – etap, w którym producent ma zadanie wywołać u konsumenta 

poczucie przydatności produktu oraz pragnienie jego pozyskania. W tej fazie obserwuje się powolny 
wzrost sprzedaży. Producent, na tym etapie, ponosi koszty związane z działaniem na rzecz wypro-
mowania nowego produktu, a jego celem jest przede wszystkim przekazanie i utrwalenie w świado-
mości konsumenta informacji o pojawieniu się produktu na rynku.

n wzrost sprzedaży – w tym etapie obserwuje się szybki wzrost sprzedaży produktów, a tym samym 
wzrost zysków producenta. Popyt na wprowadzony produkt jest ustabilizowany, konsument już go 
dobrze zna i kupuje.

n dojrzałość rynkowa – następuje nasycenie rynku produktem, a następnie zaczyna się powolny 
spadek związany z przesyceniem rynku. Zyski producenta stopniowo się zmniejszają. 

n schyłek życia – jest to ostania faza cyklu życia produktu, w której widoczny jest zdecydowany spa-
dek sprzedaży oraz zysków producenta. Wiąże się to ze spadkiem popytu na dany produkt, a konse-
kwencją tego etapu jest wycofanie produktu ze sprzedaży

Cykl życia produktu

Źródło: www.mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania
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Każdy z wymienionych etapów życia produktu powinien być odpowiednio monitorowany. Takie 
podejście do rynku pozwoli producentowi na zaspokajanie oczekiwań konsumentów i daje mu szansę 
konkurowania z podobnymi produktami obecnymi na rynku, co w efekcie końcowym przynosi wyższe 
zyski ze sprzedaży. Należy mieć jednak zawsze na uwadze, że każdy w wymienionych powyżej eta-
pów cyklu zycia produktu, może ewoluować w zależności od wielu czynników. Wśród nich decydujące 
znaczenie może mieć na przykład rodzaj czy sezonowość danego produktu. Ważnymi czynnikami 
są również możliwości finansowe i przetwórcze producenta, związane z wprowadzaniem nowego 
produktu na rynek, a także konkurencja rynkowa. 

4. Lojalność konsumentów jako element marketingu

Zagadnienie lojalności konsumentów stało się jednym z ważniejszych elementów marketingu. 
Dzięki „przywiązaniu” konsumentów do produktu i jego producenta ma swoje odzwierciedlenie 
w wynikach, jakie producent osiąga w wyniku swojej działalności. Zdobycie i utrzymanie lojalności 
jest często trudnym zadaniem, ale koniecznym, by producent mógł uzyskać zaufanie nabywców 
wprowadzanych na rynek dóbr. Stały klient to przewidywalny przychód, możliwość planowania 
rozwoju działalności, wychodzenia na rynek z nową inicjatywą. Lojalność nabywców dóbr wiąże 
się z zapewnieniem właściwego przygotowania, produkcji oraz wprowadzeniem i utrzymaniem za-
interesowania konsumentów produktem na rynku. Spełnienie oczekiwań i zapotrzebowania kon-
sumentów jest gwarancją zwiększonego popytu na oferowany produkt, jak i przychodu po stronie 
producenta. 

Silna konkurencja rynkowa wymusza na producentach podejmowanie właściwych działań i decyzji, 
które warunkują relacje pomiędzy nimi a konsumentami. Muszą reagować adekwatnie do zmieniającej 
się sytuacji na rynku. Dzięki rozpoznawaniu potrzeb konsumenckich i zmieniających się ich oczekiwań 
(w odniesieniu do jakości, ceny, sposobu użytkowania, itp.) producent ma możliwość zbudowania silnej 
i trwałej więzi z nabywcami. 

W budowie przekonania konsumentów do oferowanych produktów istotną rolę odgrywa czynnik ja-
kości. Taką szansę stwarzają jedynie produkty o wysokiej jakości, odznaczające się wyjątkowymi walo-
rami, tradycją wytwarzania i pochodzeniem. Budowanie jakości na podstawie tradycji, autentyczności 
i charakteru produktu jest niezwykle ważnym aspektem w skutecznej strategii marketingowej.

5. Rola lokalnych produktów żywnościowych

Obszar, z którego pochodzi produkt, a także tradycyjne metody jego wytwarzania są nieodzownymi 
elementami działań marketingowych. Informacje o pochodzeniu, sposobie wytworzenia coraz częściej 
zyskują na znaczeniu w podejmowaniu przez konsumentów świadomych zakupów produktów żywno-
ściowych. Wzrost zainteresowania tymi wyróżnikami spowodował, że producenci żywności, którzy dzia-
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łają na określonym rynku lokalnym dostrzegli potencjał zasobów, jakimi dysponują i możliwości ich 
wykorzystania. 

Lokalni producenci żywności docierają do klientów w różny sposób. Jednym z nich jest bezpośredni 
kontakt z konsumentem. Taka forma „współdziałania” daje konsumentowi szansę nawiązania bliższych 
relacji z producentem, pozwala na uzyskanie wszelkich informacji na temat produktu, umożliwia pozna-
nie jego zalet i „zawiązanie” współpracy w dłuższej perspektywie. Klient usatysfakcjonowany to klient 
pożądany, a jego pozytywne postrzeganie produktu przez konsumentów jest czynnikiem mającym zna-
czący wpływ na dalsze decyzje zakupowe i utrzymanie pozycji produktu na rynku. 

Lokalne produkty żywnościowe to specyficzna kategoria produktów. To grupa produktów kojarzonych 
głównie z wytwarzaniem na bazie naturalnych surowców, często tradycyjną metodą oraz poczuciem 
przynależności do społeczności lokalnej czy przywołaniem dawnych smaków.

Z produktami lokalnymi wiąże się wiele korzyści, w tym: wysoka jakość i bezpieczeństwo żywności, 
świeżość, wyjątkowy charakter, satysfakcja konsumentów i korzyści dla środowiska naturalnego. Ten 
segment rynku, podobnie jak inne funkcjonujące w tym obszarze, wymaga podejmowania działań, któ-
rych celem powinno być dążenie do zwiększania zysków lokalnych producentów żywności, a w odnie-
sieniu do konsumentów – możliwość nabycia żywności najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie.

Umiejętność podejmowania przez producentów właściwych decyzji rynkowych stanowi istotę mar-
ketingu. Ciągłe zmiany w zachowaniach i potrzebach konsumentów są czynnikami determinującymi 
każdy rynek. Możliwość szybkiego reagowania na te zmiany pozwala producentom na przygotowanie 
i prowadzenie odpowiednich działań ukierunkowanych na podnoszenie własnych dochodów i wzrost 
satysfakcji konsumenta.

6. Marka lokalna

Pojęcie marki lokalnej jest związane przede wszystkim z promocją produktów charakteryzujących się 
wspólnymi cechami, które zarówno przez nabywców, jak i wytwórców postrzegane są jako bardzo istotne 
czynniki. To nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia 
i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych. Określenie to stanowi odwołanie się 
do lokalnej społeczności, jej dzieła czy tożsamości. 

Lokalność to wyróżnik, który zyskuje na coraz większej popularności. Produkty lokalne w oczach konsu-
mentów jawią się jako wyroby o wielu zaletach. Wśród nich wymienia się takie walory, jak: świeżość, smak, 
pochodzenie, tradycja czy odmienny niż przemysłowy sposób wytwarzania. Producenci lokalnych pro-
duktów zyskują zaś możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcami, dzięki czemu mogą w odpowiedni 
i szybki sposób odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie konsumentów. 

O korzyściach z używania marki lokalnej można mówić zarówno w odniesieniu do producenta, jak i od-
biorcy. Po stronie producenta można wymienić takie korzyści, jak: 
n wzmocnienie pozycji rynkowej,
n odpowiedni wizerunek producenta i jego produkcji,
n większa lojalność klientów do marki,
n optymalizacja działań związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów,
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n promocja, która może być prowadzona przy ograniczonych możliwościach finansowych. 
Konsument otrzymuje w zamian:

n gwarancję jakości,
n poczucie satysfakcji z produktu,
n możliwość poznania i nawiązania relacji z producentem, 
n ułatwioną dostępność do produktu,
n poczucie, że dzięki nabywaniu produktów pod marką lokalną, przyczynia się do wsparcia i rozwoju 

producentów, a tym samym lokalnej społeczności.

7. Rynki lokalne – korzyści z ich funkcjonowania

Aspekt lokalności to korzyści zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów dostarczających 
na rynek swoje produkty. Cechy, jakimi odznaczają się produkty lokalne, są czynnikiem, który ma wpływ 
na decyzje zakupowe ich odbiorców. Wyróżniają się wyjątkowym smakiem, wyglądem, sposobem wy-
tworzenia, pochodzeniem. Produkty oferowane na rynkach lokalnych cieszą się rosnącym zaintereso-
waniem. Świadomość konsumencka sprawia, że na znaczeniu zyskują przede wszystkim takie czynniki, 
jak jakość produktu, metody jego produkcji, tradycja, bezpośredni kontakt z producentem.

Funkcjonowanie rynków lokalnych, oprócz korzyści dla konsumentów, niesie ze sobą także szereg 
pozytywnych efektów działalności producentów. To sposób na promocję ich postaw przedsiębiorczych. 
Rynki lokalne przyczyniają się także do aktywizacji rynku pracy, wspierają istniejący potencjał i poka-
zują różne możliwości zatrudnienia związane z ich funkcjonowaniem. Mieszkańcy danego regionu mają 
szansę poznania możliwych kierunków ich rozwoju. Rozwój rynków lokalnych to możliwość prowadzenia 
własnych biznesów, a tym samym sposób na zwiększenie atrakcyjności regionu. Nabywając dobra od-
biorcy mają okazję poznania nie tylko samego produktu, jego producenta, ale także miejsca, z którego 
produkt i jego producent się wywodzi. Wszystkie te elementy stanowią wizytówkę regionu, promują 
inicjatywy lokalne i ich efekty. 

Innym aspektem decydującym o ważnym znaczeniu rynków lokalnych jest ich wpływ na środowisko. 
Ten rodzaj rynku pozwala bowiem na zmniejszenie skutków szkodliwego dla człowieka oddziaływania 
zanieczyszczeń wywołanych transportem. Wspiera przyjazne dla środowiska metody produkcji.

Rynki lokalne to również możliwość podaży żywności wytwarzanej lokalnie i cechującej się wysoką 
jakością. Popyt na ten segment produktów i zainteresowanie nimi wśród nabywców stale wzrasta. Dla-
tego też należy podejmować wszelkie działania promujące i propagujące ich wyjątkowość i właściwości.

8. Narzędzia internetowe środkiem skutecznego marketingu

Internet jest miejscem, gdzie znaleźć można informacje niemal na każdy temat. Jest to narzędzie, 
bez którego trudno sobie wyobrazić dzisiejsze funkcjonowanie wielu biznesów. Dzięki internetowi mamy 
możliwość porozumiewania się z ludźmi z całego świata. Chcąc wymienić najważniejsze cechy inter-
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netu należałoby wskazać przynajmniej dwie z nich, a mianowicie – nieograniczony zasięg i dostępność 
o każdej porze dnia. Internet stał się przestrzenią, w której zachodzą niezliczone zmiany zawartych tam 
informacji; powstają nowe portale, z których każdy funkcjonuje na innych zasadach i w innym celu; na 
bazie dostępnych w internecie narzędzi cyfrowych buduje się różne strategie, których działania mają na 
celu m.in. reklamę produktów, ich producentów, kanałów dystrybucji itp. 

Internet przyczynił się do rozwoju marketingu internetowego, który stał się najczęściej wykorzysty-
wanym narzędziem przy przygotowywaniu i wprowadzaniu różnego rodzaju produktów na rynek. Taka 
forma działania sprawia, że oferta, z jaką wychodzi producent, zaczyna być rozpoznawalna wśród po-
tencjalnych odbiorców i pozwala na lepszą komunikację marki produktu. 

Niewątpliwą zaletą marketingu internetowego, w porównaniu z innymi formami marketingu, jest zde-
cydowanie niższy koszt. Nie wymaga on znacznych nakładów, jest znacznie prostszą niż inne strategie 
marketingowe formą, pozwala szybko znaleźć intersujący nabywcę produkt, jego producenta, miejsce 
produkcji czy inne potrzebne odbiorcy informacje. W marketingu internetowym nie ma ograniczeń ani 
czasowych, ani obszarowych. To narzędzie poszerza zakres oferowanych produktów, usług, sprzedaw-
ców. A szerszy dostęp do oferty to szansa na zwiększenie dochodów producentów dóbr prezentowanych 
w internecie. To doskonały sposób na ułatwienie dotarcia do informacji zarówno konsumentom, jak 
i sprzedawcom. 

Popularnym narzędziem umożlwiającym oferowanie produktów szerokiemu gronu odbiorców są 
funkcjonujące różnego rodzaju platformy internetowe. Funkcjonowanie tego rodzaju narzędzi pozwala 
na skuteczną identyfikację docelowej grupy nabywców i poznanie ich aktualnych potrzeb. Platformy 
internetowe stały się także doskonałym miejscem nawiązywania relacji na linii producent-klient, a także 
klient-klient. 

W 2020 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie uruchomił 
dwie platformy internetowe: Bazarek WMODR oraz Warmińsko-Mazurski e-bazarek. 

Bazarek WMODR
Uruchomienie platformy Bazarek WMODR miało miejsce w kwietniu 2020 r. Był to rok zdominowany 

przez pandemię wywołaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Pandemia spowodowała poważne za-
burzenia w działaniu m.in. różnych targowisk. Zamknięto wiele miejsc, w których odbywała się sprzedaż 
dóbr. Przestały działać nie tylko targowiska, ale również punkty wytwarzające i serwujące żywność, 
a w tym restauracje, bary czy stołówki. Wszystko to złożyło się na poważne utrudnienia w bezpośrednim 
handlu. Utworzenie Bazarku WMODR było odpowiedzią na zaistniałą wówczas sytuację i rozwiązaniem 
pozwalającym wesprzeć w tych trudnych chwilach rolników, lokalnych producentów, by mogli kontynu-
ować oferowanie i sprzedaż swoich produktów potencjalnym odbiorcom. 

Aby wesprzeć producentów rolnych z regionu Warmii i Mazur, w sprzedaży wytworzonych przez 
nich produktów, WMODR udostępnił na portalu społecznościowym Facebook 20 grup dyskusyjnych 
o nazwie „Bazarek WMODR” – 19 bazarków dla poszczególnych powiatów oraz bazarek wojewódzki, 
na którym prezentowane są wybrane oferty, które są wyjątkowe, oryginalne i z którymi warto dotrzeć do 
szerokiego grona odbiorców. 

Dzięki temu narzędziu producenci mogą nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty sprzedaży owoców, 
warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowa-
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nych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkół-
karskiego, a kupujący – ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu. 

WMODR stworzył doskonałe miejsce do komunikacji pomiędzy producentami a odbiorcą końco-
wym. Na Bazarku WMODR znaleźć można wielu producentów rolnych z województwa warmińsko-ma-
zurskiego wychodzących z ofertą różnych produktów, w tym żywnościowych odznaczających się wy-
soką jakością. W tym miejscu znaleźć można również oferty zakupu czy nawet różnego rodzaju usług. 
Zasady korzystania z tej platformy zostały ściśle określone w dostępnym – na każdej z 20 utworzonych 
grup – regulaminie Bazarku WMODR. 

Warmińsko-Mazurski e-bazarek 
Warmińsko-Mazurski e-bazarek jest częścią platformy Polski e-bazarek, która jest innowacyjnym 

przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Początek jej 
działania to czerwiec 2020 r. (okres pandemii koronawirusa). Jej zadaniem jest przede wszystkim umoż-
liwienie producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocja produk-
tów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. 

Dzięki platformie Warmińsko-Mazurski e-bazarek lokalni producenci rolni mogą oferować swoje pro-
dukty szerokiej grupie odbiorców. Beneficjentami platformy są rolnicy oraz konsumenci końcowi, którzy 
poszukują produktów zdrowych, świeżych, wytworzonych tradycyjnie, a także tych, które wyprodukowa-
no w systemach jakości.

Zamieszczenie oferty sprzedaży produktów na portalu jest całkowicie bezpłatne. Wystawcami War-
mińsko-Mazurskiego e-bazarku mogą być: warmińsko-mazurscy rolnicy, producenci rolni, producenci 
i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludo-
wego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych. Warunki 
korzystania z platformy zamieszczono i udostępniono na stronie portalu.

Różnorodność ofert zamieszczanych na portalu Warmińsko-Mazurski e-bazarek przyczynia się 
do atrakcyjności serwisu. Oferowane produkty zostały rozmieszczone wg grup towarowych. Na stornie 
e-bazarku zaleźć można min. oferty sprzedaży owoców, warzyw, wędlin, przetworów owocowo-warzyw-
nych oraz produkty nabiałowe i zbożowe. To również miejsce na oferty usług rolniczych, sprzedaży 
zwierząt hodowlanych, a także materiałów siewnych i sadzeniakowych. Każda zamieszczona na portalu 
oferta zawiera informacje o sprzedawcy towaru, jego cenie oraz sposobie dystrybucji (możliwość dowo-
zu do klienta lub konieczność odbioru osobistego).

Jak widać, platformy sprzedażowe to rozwiązania, które – wykorzystując możliwości internetu – po-
zwalają na dotarcie z oferowanymi produktami czy usługami do szerszej grupy odbiorców. To także 
miejsce nawiązywania dłuższych i pozytywnych relacji pomiędzy oferentami dóbr a ich nabywcami. 
Wzajemne relacje na linii producent-klient to zaś gwarancja przywiązania klientów do produktów i ich 
wytwórców, a tym samym do budowania, niezmiernie ważnej dla producentów – wspomnianej w niniej-
szym opracowaniu – lojalności odbiorców. Możliwość dostępu – poprzez internet – do różnych grup 
nabywców dóbr czy usług stwarza producentom szansę na zwiększenie konkurencyjności rynkowej, 
a tym samym ich dochodów, a odbiorcom – nabycie odpowiadających ich oczekiwaniom towarów.
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