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Dlaczego chcemy zwiększyć 

poziom spożycia ryb?

• Żeby Polacy mieli bardziej urozmaiconą 

dietę?

• Żeby byli zdrowi jedząc wartościowe 

mięso?

• A może dlatego, żeby robić lepszy interes 

na rybach?



Dlaczego młodzi ludzie nie 

„rzucają się” na ryby?
• Nasze zwyczaje kulinarne są często wypadkową 

wielu elementów w tym rozlicznych stereotypów.

• Jedzenie jest elementem tradycji, tego co 

jedliśmy w dzieciństwie. Jeśli w naszej diecie 

ryby stanowiły ważny składnik, będziemy 

przenosić go na nasze dzieci, a one - na kolejne 

pokolenie. Dlatego kluczowe jest promowanie 

spożycia ryb wśród młodych ludzi i dzieci, ale i 
przekonanie do nich ich rodziców. 



Czy polskie ryby mogą stać 

się polską marką?
• Tak, ale to jest trochę jak z winem - zupełnie 

inaczej smakuje, jeśli mamy świadomość, że 

zostało wyprodukowane w roku naszego 

urodzenia. Producenci powinni po prostu uczyć 

się opowiadać prawdziwe historie o walorach 

naszych ryb: karpia, pstrąga. Produkty 

regionalne mają unikatowe cechy dowodzące 

ich wyjątkowości i właśnie z tego powodu są 

atrakcyjne dla klientów - frutti di mare, sushi czy 

fish and chips jest tego dowodem.    



Jak robić dobry marketing 

rybny?
• Klucz – współpraca wszystkich, którzy na nim 

działają: hodowców, naukowców, dystrybutorów, 

przetwórców, gastronomii, organizacji 

branżowych itp. 

• Współpraca hodowców i przetwórców 

regionalnych, wyspecjalizowanych w 

konkretnym obszarze produkcji. 

• Działania marketingowe samego producenta.



Jak robić dobry marketing 

rybny? C.D.

• Przykład: Kalifornia - producenci i przetwórcy 

pomarańczy. Warunki są dwa: otwartość i chęć 

współpracy. To wszystko co ma miejsce w 

procesie budowania produktów regionalnych i 
promocji dla konkretnej grupy produktów.



Gospodarstwo Rybackie Szramek



• GR Niemodlin



GR Bełżec



Smolin Fish



• LGR Opolszczyzna



Pustelnia



Rytwiany



Wielgie



Pan Karp



Pan Karp - warsztaty



Pan Karp – weekend z 

karpiem



Pan Karp - wydawnictwa



Pan Karp –

Zasmakuj w naszych rybach



Pan Karp – statua karpia



• Dziękuję Państwu za uwagę
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