Dni Karpia 2022
od 01 września do 14 listopada

Cel:
Promocja unikalnego
piękna Doliny Baryczy*,
jej producentów i
usługodawców, a także
szerokiej oferty
turystycznej regionu za
pomocą sztandarowego
produktu jakim jest

•
•
•
•
•

16 lat współpracy
31 partnerów
8 samorządów
2 województwa,
60 000
odwiedzających
(szacunkowo)

KARP.
*Dolina Baryczy (obszar 8 gmin: Żmigród, Cieszków, Milicz,
Krośnice, Twardogóra, Sośnie, Odolanów, Przygodzice)
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Dnia Karpia w liczbach

Aż 20% wzrostu świadomości na
temat spożycia karpia
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Skąd informacja o wydarzeniu
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internet

18%

media (prasa, radio, TV)
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materiały promocyjne (informator,
plakat, baner)
znajomi
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inne jakie?

miasta od 20
tys. do 100
tys.
miasta pow.
100 tys.
Aż 114 080 odsłon
na stronie Dni Karpia
Rosnąca potrzeba
kupna ofert on-line

Dnia Karpia w liczbach

Uczestnictwo
w wydarzeniach

Dane za 2021
Płeć uczestnika
pierwszy raz
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kolejny raz
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Mężczyzna

2,12%

Województwo

0,13%
0,40%

Kobieta

45%

dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
kujawsko-pomorskie
opolskie
małopolskie
podkarpackie
wielkopolskie
lubuskie
łódzkie

Korzyści dla organizatora
Wspólna promocja Dni Karpia 2022

Promocja Dni Karpia w aplikacji
Dolina Baryczy!

(ekstra punkty i opis wydarzeń w kalendarium)

W zamian za opinię z wydarzeń przygotowujemy w ramach
okazjonalne gadżety, publikacje oraz lokalne produkty

Promocja „Kolorowego szlaku karpia” na
Dniach Karpia – konkursy z nagrodami!

Planowane
materiały promocyjne
• Film – zapowiedź Dni Karpia
• Mailing zapraszający na DK – baza z ankiet z zeszłych lat (ponad 4 tys.
unikalnych adresów)
• Spot promocyjny radiowy – ogólny
• Wydanie plakato -informatora – dystrybucja 40 000 egz.
• Wspólna grafika Dni Karpia: na banerach, w reklamie, buttonach, plakatach,
menu, banerach facebookowych, aplikacji
• Button elektroniczny przekierowujący na serwis dni karpia
• Zaprojektowanie biletu elektronicznego, bonu na wydarzenia bezpłatne
• Druk banerów
• Gadżety Dni Karpia
• Kalendarz na 2023 z fotografiami Doliny Baryczy (współpraca Stawy Milickie SA)
• Dyplomy, podziękowania, zaproszenia

Media
Planujemy pod koniec sierpnia konferencje
prasową:
• Zaproszenie mediów do Doliny Baryczy na
Talerz RYBNYCH rozmaitości wraz z
pokazaniem uroków Doliny Baryczy

•

Współpraca w ramach Dni Karpia
- informowanie o wydarzeniach, które odbywają się w ten sam
weekend co nasze wydarzenie
- informowanie, że wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Dni
Karpia
- przekierowywanie na wydarzeniach do gastronomii oferujących
dania z ryb
- informowanie przez gastronomię skąd pochodzi ryba

Korzyści z przystąpienia do Dni Karpia 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

włączenie w kalendarz DK,
umieszczenie wydarzenia w plakato-informatorze
udostępnienie grafiki Dni Karpia do zrobienia indywidualnych materiałów promocyjnych (jednolity
„szyld graficzny” związany z daną edycją Dni Karpia)
umieszczenie opisu wydarzeń w serwisie www.dnikarpia.barycz.pl
Organizator dostarcza po wydarzeniu podsumowanie opinii z ankiet – ewaluacja wydarzenia
udział w konkursie Mistrz Karpia (wydarzenia gastronomiczne)
Oznakowanie gwiazdkami zgodnie z opiniami uczestników wydarzeń, ewentualnie najlepsza opinia
dla wzmocnienia przekazu
Przypomnienie o wydarzeniu na tydzień przed - w informacjach facebookowych
Rezerwacja dla każdego uczestnika wydarzenia gadżetu z Dni Karpia przy wydarzeniach
komercyjnych
Wydrukowanie puli biletów do rozdania na imprezach niebiletowanych z indywidualnym kodem do
otrzymania gadżetu DK
Skorzystanie z nowoczesnych narzędzi IT – w tym sprzedaż biletów przez sklep.barycz.pl
Umieszczenie wydarzenia w aplikacji turystycznej „Dolina Baryczy”
Wspólna promocja w mediach
Współpraca między organizatorami, informowanie o wydarzeniach
Dla gmin specjalna oferta partnerska – indywidualne oznakowanie w materiałach drukowanych
Udział w konferencji podsumowującej Dni Karpia (dyplomy, podziękowania dla organizatorów)

Nowości Dni Karpia 2022
1.
2.

3.
4.

Przystępując do wydarzeń Dni Karpia należy mieć wpisaną ofertę na
dbpoleca.barycz.pl
Sprzedaż biletów przez internet na sklep.barycz.pl – zakładanie własnej
półki sprzedawcy na sklep.barycz.pl (szczegóły tutaj:
https://sklep.barycz.pl/strefa-sprzedawcy-293)
Zmieniona tabela opłat patrz szczegóły w zasadach przystąpienia do Dni
Karpia 2022 – preferowane w opłatach użytkownicy Znaku Dolina
Baryczy Poleca
Zmiany wprowadzone w umowie dotyczące zasad współpracy:
obowiązek wprowadzenia zdjęć dokumentujących odbyte wydarzenie na
stronie dnikarpia.barycz.pl, obowiązek sprzedaży biletów przez internet,
negatywne opinie o wydarzeniu (średnia ocen 3 i poniżej) powoduje brak
możliwości organizacji wydarzenia w następnym roku.

• Zasady przystąpienia do Dni Karpia 2022

Zasady przystąpienia do Dni Karpia 2022

Cel
• Wspierane są przedsięwzięcia przyczyniające się
do promocji karpia oraz związanych z hodowlą
karpia walorów turystycznych obszaru,
• jesienna oferta aktywnych podmiotów
gastronomicznych, usługowych w zakresie
turystyki i edukacji regionalnej, oraz podmiotów
publicznych angażujących się w organizację
wydarzeń mieszkańców prezentujących dorobek
kulturalny, producentów i usługodawców z
obszaru.

Zasady realizacji Dni Karpia 2022
Wydarzenia gastronomiczne – wymagania
•
Oferta dostępna na www.dbpoleca.barycz.pl – aktualna, zatwierdzona
•
Sprzedaż biletów przez internet sklep.Barycz.pl
•
Każdy elektroniczny bilet będzie miał indywidualny kod uprawniający do wzięcia udziału w NAGRODObraniu
•
Podmioty posiadające legalną działalność gospodarczą
•
Stałą bądź weekendową ofertę gastronomiczną
•
Przekazanie informacji, że wydarzenie odbywa się w ramach wydarzeń DK – cyklu
•
Współpraca w ramach zakupu ryb od lokalnych sprzedawców z DB i informacja na kolacji,
•
Dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących Dni Karpia
•
Przedstawienie oferty turystycznej obszaru DB na kolacji – mapki, aplikacja, przewodnik „Odkryj Dolinę Baryczy”,
sklep.barycz.pl
•
Oznaczenie w menu kolacji produktów ze znakiem Dolina Baryczy Poleca (używając logo DBP)
•
Podlinkowanie przycisku DK w serwisie podmiotu
•
Płatność 5 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla użytkowników Znaku DBP mających certyfikowaną ofertę
gastronomiczną
•
Płatność 7,5 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla użytkowników Znaku DBP mających certyfikowaną ofertę
inną niż gastronomiczna i kandydatów do Znaku
•
Płatność 10 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla podmiotów nieposiadających Znaku DBP
•
Płatność bez względu na ilość sprzedanych biletów
•
Płatność na podstawie wystawionej FA w czerwcu 2022
•
Każde dołożenie biletów do półki wymaga wygenerowania nowych indywidualnych kodów
•
udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych partnerów wspierających (sponsorów), patronów
medialnych,

Zasady realizacji Dni Karpia 2022

Wydarzenia komercyjne - inne niż kolacje rybne – wymagania
•
Oferta dostępna na www.dbpoleca.barycz.pl – aktualna, zatwierdzona
•
Sprzedaż biletów przez internet sklep.Barycz.pl
•
Każdy elektroniczny bilet będzie miał indywidualny kod uprawniający do wzięcia udziału w NAGRODObraniu
•
podmioty posiadające legalną działalność gospodarczą
•
dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących Dni Karpia
•
Przekazanie informacji, że wydarzenie odbywa się w ramach wydarzeń DK – cyklu ok. 60 imprez
•
przedstawienie oferty turystycznej obszaru DB - mapki, aplikacja, przewodnik „Odkryj Dolinę Baryczy”,
sklep.barycz.pl
•
podlinkowanie przycisku DK w serwisie podmiotu
•
samodzielne zorganizowanie posiłku lub polecenie oferty gastronomicznej (legalnie działającej) oferującej dania z
karpia
•
Płatność 5 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla użytkowników Znaku DBP mających certyfikowaną ofertę
adekwatną do charakteru wydarzenia np. wydarzenie edukacyjne – podmiot posiada certyfikat oferty
edukacyjnej…
•
Płatność 7,5 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla użytkowników Znaku DBP mających certyfikowaną ofertę
inną niż charakter wydarzenia i kandydatów do Znaku
•
Płatność 10 % zł od kwoty: ilość biletów x cena biletu dla podmiotów nieposiadających Znaku DBP
•
Każde dołożenie biletów do półki wymaga wygenerowania nowych indywidualnych kodów
•
Płatność z góry abonament bezzwrotny (termin opłaty: czerwiec) 50% z sumy kwoty za wydarzenia dla podmiotu
organizującego < niż 5 wydarzeń
•
Płatność z góry abonament bezzwrotny (termin opłaty: czerwiec) 25% z sumy kwoty za wydarzenia dla podmiotu
organizującego >= 5 wydarzeń
•
Płatność abonamentu na podstawie wystawionej FA w czerwcu 2022
•
udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych partnerów wspierających (sponsorów), patronów
medialnych

Zasady realizacji Dni Karpia 2022

Wydarzenia niekomercyjne - inne niż plenerowe – wymagania
• Oferta dostępna na www.dbpoleca.barycz.pl – aktualna, zatwierdzona jeżeli wydarzenie bazuje na
ofercie stałej, np. zawody wędkarskie na łowisku z ofertą stałą.
• osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, działalność gospodarcza, LKP, jst, organizacja wydarzenia
na bazie ścieżek turystycznych, przyrodniczych - za zgodą właściciela. dystrybucja materiałów
promocyjnych dotyczących Dni Karpia
• Przekazanie informacji, że wydarzenie odbywa się w ramach wydarzeń DK – cyklu ok. 60 imprez
• przedstawienie oferty turystycznej obszaru DB - mapki, aplikacja, przewodnik „Odkryj Dolinę
Baryczy”, sklep.barycz.pl
• podlinkowanie przycisku DK w serwisie podmiotu
• samodzielne zorganizowanie posiłku lub polecenie oferty gastronomicznej (legalnie działającej)
sprzedającej dania z karpia
• Płatność na podstawie wystawionej FA przed odebraniem bonów
• Każde dorabianie w późniejszym terminie bonów wiąże się z większą opłatą za bon jednostkowy
• udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych partnerów wspierających (sponsorów),
patronów medialnych,
• ilość osób zadeklarowanych = 1/4 ilości biletów/gadżetów, nie więcej niż 200 szt. (podmioty dostają
wyniki ankiet bez danych osobowych), wpłacają bezzwrotny abonament przed podpisaniem
umowy, w zależności od ilości osób zadeklarowanych: 30 osób – opłata minimalna 50 zł, od 31 do
80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł.

Zasady realizacji Dni Karpia 2022
Wydarzenia plenerowe niekomercyjne - wymagania
• jasne określenie oferty płatnej i bezpłatnej w ramach wydarzenia
• Przekazanie informacji, że wydarzenie odbywa się w ramach wydarzeń DK – cyklu ok. 60 imprez
• zapewnienie obecności lokalnej gastronomii w zakresie potraw z ryb (min. 3 podmioty)
• stworzenie możliwości stworzenia jarmarku produktów lokalnych;
• udostępnienie sceny lokalnym zespołom, opcjonalnie: współpraca z ośrodkami edukacji
pozaszkolnej
• przedstawienie oferty turystycznej obszaru DB -DB - mapki, aplikacja, przewodnik „Odkryj Dolinę
Baryczy”, sklep.barycz.pl
• podlinkowanie przycisku DK w serwisie podmiotu
• udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych partnerów wspierających (sponsorów),
patronów medialnych
• ilość osób zadeklarowanych = 1/4 ilości biletów/gadżetów, nie więcej niż 200 szt. (podmioty dostają
wyniki ankiet bez danych osobowych), wpłacają bezzwrotny abonament przed podpisaniem
umowy, w zależności od ilości osób zadeklarowanych: 30 osób – opłata minimalna 50 zł, od 31 do
80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł.

Harmonogram Dni Karpia 2022
1. Przesłanie informacji do organizatorów uruchomieniu
formularza Programu Dni Karpia 31 maja - Stowarzyszenie
2. Wypełnienie elektroniczne wstępnego formularza
wydarzenia do 8 czerwca (deklaracja daty, ilości biletów,
charakteru imprezy, opis) - organizator
3. Weryfikacja zgłoszeń – do 10 czerwca
4. Prace graficzne, kontakty z mediami, partnerami, ustalanie
gadżetów od 13 czerwca
5. Wypełnienie formularza szczegółowego – do 20 czerwca
6. Ogłoszenie kalendarza do publicznej wiadomości - lipiec
7. podpisywanie umów, opłaty wstępne za wydarzenie – do
22 czerwca

Jak wypełnić
elektroniczny formularz wstępny
1. Zarejestruj się na www.dnikarpia.barycz.pl
2. Kliknij w link aktywujący konto, który
otrzymasz w wiadomości email.
3. Zaloguj się w serwisie Dni Karpia.
4. W zakładce WYDARZENIA kliknij "Dodaj
wydarzenie".
5. Wypełnij krótki „Formularz wstępny”
Dane potrzebne do wypełnienia
„Formularza wstępnego” wydarzenia

Po wypełnieniu
„Formularza wstępnego”
Po wypełnieniu „Formularza wstępnego” Koordynator Dni
Karpia – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
akceptuje bądź odrzuca wydarzenie do PROGRAMU.
Jeżeli Twoje wydarzenie zostało zaakceptowane w ramach
programu Dni Karpia – możesz przystąpić do wypełnienia
„Formularza szczegółowego” dotyczącego wydarzenia.

Jak wypełnić
elektroniczny „Formularz szczegółowy”
• Oprócz podstawowych informacji na temat organizatora
i wydarzenia prosimy również o wypełnienie danych
dotyczących promocji Dni Karpia oraz wstępnego
zapotrzebowania na infrastrukturę.

Przybliżona ilość sztuk pomoże nam
obliczyć potrzebny nakład

Jak wypełnić
elektroniczny formularz szczegółowy
Koordynator projektuje i
drukuje. Państwo płacą za
usługę. Zapewnia szerszą
promocja Państwa wydarzenia
na Dniach Karpia

Uwaga! Ilość uczestników = ilość
biletów. Dane potrzebne do
przeliczenia opłaty za
Dni Karpia
Wejściówki dla mediów = bilety
przekazywanie na konkursy
organizowane przez media. Wybierane
z puli biletów. Dodatkowa promocja
medialna. Media ogłaszają konkursy
na wejściówki
Przekazanie vouchery z usługami,
które będzie można wybrać w
NAGRODObraniu. Dodatkowa
promocja w informatorach, w
internecie

Jak wypełnić
elektroniczny formularz szczegółowy

W razie zapotrzebowania, na któryś z wyżej wymienionych sprzętów, rezerwujemy
i udostępniamy je Państwu w dniu imprezy. Jako organizator wydarzenia mają Państwo
pierwszeństwo rezerwacji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Tel. 71 38 30 432

