
LokaLność

n	Lokalność to pojęcie związane z odrębnością na 
danym obszarze. Cechy świadczące o lokalności 
to przede wszystkim samodzielność, a także wyjąt-
kowość własnych możliwości i pokładów, jakimi dys-
ponuje dany region. 

n	Lokalność to szansa na rozwój i kształtowanie odpowied-
niego wizerunku określonego obszaru i lokalnej społeczności. 

n	Z terminem lokalności kojarzone jest współdziałanie pomiędzy mieszkańcami 
a władzami na określonym terytorium, które owocuje dbałością o jego dobra ma-
terialne, jak i niematerialne.

Marka LokaLna – w jaki sposób wpływa
na rozpoznawaLność produktów LokaLnych?

n Marka lokalna to czynnik, który pozwala na ukazanie silnego związku produktu 
z danym regionem. 

n Marka lokalna jest sposobem na promocję produktu lub grupy produktów charak-
teryzujących się wspólnymi cechami i wartościami. Pozwala na dotarcie do szer-
szej grupy obiorców. Budowanie marki lokalnej jest procesem, w który angażuje się 
wiele różnych podmiotów lokalnych. To wspólna praca, której wynikiem jest produkt 
rozpoznawalny nie tylko na rynku lokalnym, ale także w innych częściach kraju. 

n Marka lokalna opiera się na dziedzictwie danego regionu. Dzięki temu promuje 
się nie tylko sam produkt, ale również inne walory regionu. Koncepcja marki lo-
kalnej przyczyniać się może zarówno do gospodarczego, społecznego, jak i kul-
turowego rozwoju danego obszaru.

Warmińsko-mazurski
ośrodek doradztWa rolniczego

z siedzibą w olsztynie

Lokalne produkty mogą stać się ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
i atrakcyjność terytorium, w którym jest wytwarzane. Produkty te odznaczają się 
wysoką jakością, która jest ściśle związana z miejscem i tradycyjnym sposobem wy-
twarzania. Produkty lokalne mają tym samym szansę zwiększenia zainteresowania 
nimi osób, które poszukują ciekawych, często unikatowych walorów kulinarnych. 

Lokalni producenci, dzięki skróconej drodze do klienta, mają możliwość ogranicze-
nia kosztów związanych z produkcją czy wprowadzeniem produktu do obrotu. Ta 
forma organizacji dystrybucji pozwala im na większe zagospodarowanie własnych 
zasobów surowcowych, jak i możliwości produkcyjnych, a odpowiednia promocja 
wytwarzanych produktów umożliwia dywersyfikację działalności gospodarstw rol-
nych, może mieć wpływ na zatrudnienie na wsi oraz podniesienie poziomu docho-
dów jej mieszkańców.

Produkty lokalne, w krótkich łańcuchach dostaw żywności, są przez klientów coraz 
częściej i chętniej nabywane. Dzisiejsi konsumenci należą do osób, które dokonują 
zakupów biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak zdrowie czy wygo-
da. Nabywanie lokalnych produktów sprzyja poprawie zaufania względem pocho-
dzenia i jakości żywności.

LokaLnie
i z pomysłem
na taLerzu



produkty LokaLne – czyM są?

n Produkty lokalne to wyroby, w tym produkty żywnościowe lub usługi, z którymi 
utożsamiają się mieszkańcy regionu. Główną cechą produktów lokalnych jest nie-
powtarzalność stanowiąca o ich wyjątkowym charakterze.

n Wytwarzanie produktów	lokalnych odbywa się w inny niż przemysłowy sposób, 
na niewielką skalę i z wykorzystaniem lokalnie dostępnych surowców. Ten rodzaj 
produkcji jest realizowany głównie przez małych producentów. 

n Żywnościowe produkty lokalne charakteryzuje odrębność terytorialna, sposób 
produkcji, a także ich specyficzne walory. Produkty lokalne wytwarzane są w spo-
sób zapewniający pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki temu, zmniejsza się 
m.in. zapotrzebowanie na transport, a także na długookresowe magazynowanie 
wyrobów gotowych i, co za tym idzie, na ograniczenie kosztów – zarówno po 
stronie producentów, jak i potencjalnych nabywców.

n Produkt lokalny postrzegany jest przez mieszkańców regionu, w którym jest wy-
twarzany, jako codzienny, zwykły produkt, zaś dla osób z zewnątrz jest czymś 
wyjątkowym, specyficznym i niespotykanym.

n Produkt lokalny może stanowić wizytówkę danego terenu, a nawet całego 
kraju, stwarza szansę jego promocji oraz na zwiększenie szeroko pojętej kon-
kurencyjności.

jakie korzyści przynosi wytwarzanie
żywnościowych produktów LokaLnych
i dLaczego warto je kupować?

n Świadomość dzisiejszych konsumentów żywności jest coraz większa, a wraz z jej 
wzrostem pojawia się rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na wyjątkowe 
pod względem smaku, a przede wszystkim jakości, produkty. Ta tendencja jest 
coraz bardziej widoczna i stale się rozwija. 

n Produkty lokalne gwarantują ich odbiorcom możliwość nabycia w dobrej cenie 
świeżych i wysokiej jakości wyrobów. Mają bezpośredni wpływ na rozwój gospo-
darki regionu, a także na zachowanie i promocję jego bogatego dziedzictwa kul-
turowego, w tym kulinarnego. Wytwarzanie produktów lokalnych przyczynia się 
także do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

n Sprzedaż produktów	lokalnych umożliwia nawiązywanie kontaktów 
z innymi producentami, odbiorcami produktów, a także zdobycie 
nowych umiejętności i uzyskanie niezależności oraz samo-
dzielności w podejmowania decyzji. Stwarza możliwość 
zbudowania pozytywnych relacji z klientami, nawiąza-
nia z nimi długotrwałych więzi, poprzez poznanie – 
przy bezpośrednim kontakcie – ich potrzeb czy pro-
blemów.

produkty LokaLne
w krótkich łańcuchach dostaw

n	Krótkie	 łańcuchy	dostaw to forma dystrybucji żywności 
produkowanej i sprzedawanej z gospodarstwa rolnego. Dzię-
ki takiej organizacji rynku, liczba pośredników ulega znacznemu 
ograniczeniu, co bezpośrednio przekłada się na wzrost dochodowości, 
zwłaszcza drobnych, producentów rolnych. Zmniejszają się m.in. koszty związa-
ne z transportem i składowaniem wytwarzanych produktów.

n Produkty lokalne w krótkich	 łańcuchach	dostaw to szansa ich promocji i do-
tarcia do szerszej grupy odbiorców – nie tylko lokalnych, ale także klientów z ze-
wnątrz. Jest to okazja, by produkty te zaistniały na rynkach całego kraju, a decy-
dującym o tym czynnikiem będzie ich rozpoznawalność.

n	Krótkie	łańcuchy	dostaw pozwalają, podczas bezpośrednich kontaktów z klien-
tami, na uzyskanie od producenta informacji o lokalnym produkcie, tj. na temat 
jego pochodzenia, sposobów produkcji, tradycyjnych metod wytwarzania z uży-
ciem lokalnych surowców.


