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Agroturystyka 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Definiowanie 

podstawowych 

terminów 

związanych z 

turystyką wiejską i 

agroturystyką; 

• Wiedza na temat 

opracowywania 

produktów 

agroturystycznych; 

• Wiedza na temat 

marketingu usług 

turystycznych na 

wsi. 

Umiejętności 

• Zdolność 

opracowania 

innowacyjnego 

produktu 

agroturystycznego; 

• Umiejętność 

stosowania 

odpowiednich 

narzędzi 

marketingowych w 

zakresie 

wprowadzania, 

promocji i dystrybucji 

innowacyjnych 

produktów 

agroturystycznych. 

Kompetencje 

• Świadomość 

znaczenia rozwoju 

agroturystyki na 

obszarach wiejskich. 



Wprowadzenie (1) 

Agroturystyka jest formą alternatywną wobec turystyki 
masowej, opartą na zrównoważonym rozwoju, ochronie 
kultury, dziedzictwa i tradycji na obszarach wiejskich. 
Obejmuje ona wszystkie formy turystyki, w których 
turyści odwiedzają gospodarstwa, pozostają w 
gospodarstwach i doświadczają różnych form rolnictwa. 
Agroturystyka ma na celu przybliżenie odwiedzającemu 
środowiska naturalnego, działalności rolniczej, lokalnych 
produktów i stylu życia społeczności, a jednocześnie 
przyczynienie się do stabilności gospodarczej obszaru 
gospodarza. 

Agroturystyka zyskuje na znaczeniu na całym świecie, 
ponieważ turyści coraz częściej żądają dziewiczych miejsc 
docelowych i spersonalizowanych usług w środowisku 
naturalnym; nie jest to zjawisko wyłącznie europejskie, 
ponieważ rośnie w wielu częściach świata. 

W rzeczywistości, jak zobaczymy, nie ma jednej zgodnej 
definicji z powodu różnych podejść i wizji na jej temat. 

Pic. M. Dymacz 



Wprowadzenie (2) 

Można powiedzieć, że agroturystyka odnosi się do 

każdej działalności, przedsiębiorstwa lub działalności 

gospodarczej, która łączy rolnictwo z produktami, 

usługami i doświadczeniami w turystyce oraz że 

istnieje kilka stałych cech: kontakt z działalnością 

rolniczą i poszukiwanie autentyczności przez turystów. 

Jej znaczenie uznaje się za działanie wspierane przez 

Komisję Europejską na różne sposoby. Na tym kursie 

będzie można zrozumieć, że agroturystyka ma wiele 

wymiarów: edukację, zakwaterowanie, dziedzictwo, 

żywność, zdrowie, handel, rekreację itp. 

Ponadto poruszonych zostanie wiele powiązanych 

tematów, takich jak ustawodawstwo, zarządzanie, 

potrzebne umiejętności, kluczowe punkty i wiele 

innych, aby zapewnić dobry przegląd tego, co należy 

wiedzieć, aby rozpocząć działania agroturystyczne. 

Pic. M. Dymacz 



Definicje (1) 

Turystyka: 

„Turystyka jest zjawiskiem społecznym, kulturowym i 

gospodarczym, które pociąga za sobą przemieszczanie się ludzi 

do krajów lub miejsc poza ich zwykłym otoczeniem w celach 

osobistych lub biznesowych / zawodowych. Osoby te nazywane 

są gośćmi (mogą to być turyści lub wycieczki; mieszkańcy lub 

nierezydenci), a turystyka ma związek z ich działalnościami, z 

których niektóre wiążą się z wydatkami na turystykę. ” 

Turystyka zrównoważona: 

„Turystyka, która w pełni uwzględnia swój obecny i przyszły wpływ 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy, zaspokajając potrzeby 

odwiedzających, przemysłu, środowiska i społeczności 

przyjmujących”. 

Pic. M. Dymacz 



Definicje (2) 

„Turystyka wiejska dotyczy działań osoby podróżującej i przebywającej na obszarach wiejskich (bez turystyki 

masowej) innych niż jej zwykłe środowisko przez mniej niż jeden kolejny rok w celach rekreacyjnych, 

biznesowych i innych (z wyłączeniem wykonywania działalności z odwiedzanego miejsca, za którą pobiera 

ona wynagrodzenie) ”. (Eurostat. 1998. Wspólnotowa metodologia statystyki turystyki. Komisja Europejska. 

Luksemburg) 

Pic. M. Dymacz 



Definicje (3) 
Agroturystyka: 

 

Nie ma jednej zgodnej definicji: dla niektórych osób wiąże się ona z jakąkolwiek operacją lub działaniem 

rolniczym, które przyciąga odwiedzających do gospodarstwa, ale może to być konkretnie pobyt na farmie 

lub obejmować szeroki zakres działań, w tym kupowanie produktów bezpośrednio ze stanowiska rolniczego, 

zbieranie owoców, karmienie zwierząt itp. 

Agroturystyka stanowi podgrupę turystyki wiejskiej, która obejmuje ośrodki wypoczynkowe, targowiska dla 

rolników poza domem, niekomercyjne wycieczki rolnicze oraz inne firmy zajmujące się wypoczynkiem i 

gościnnością, które przyciągają turystów na wieś. 

Odnosi się do każdej działalności, przedsiębiorstwa lub firmy, która łączy rolnictwo z produktami, usługami i 

doświadczeniami w turystyce. 

Pic. M. Dymacz 



Prawodawstwo 

Prawodawstwo UE w sprawie agroturystyki 

 

W Europie nie ma żadnych wyjątkowych przepisów dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej: zależy ona 

od stanów oraz, w przypadkach takich jak Hiszpania, od ich regionów. Dlatego nie istnieją szczegółowe 

europejskie regulacje dotyczące agroturystyki. 

Można jednak znaleźć specjalne odniesienia w prawodawstwie Unii Europejskiej: 

Jakość i pochodzenie produktów, z kilkoma przepisami dotyczącymi certyfikacji procesów i pochodzenia, 

bezpieczeństwa żywności, gwarancji dla konsumentów; 

Promowanie dywersyfikacji działalności rolników, szczególnie poprzez fundusze Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich uruchomionego przez 2. filar WPR; 

Ochrona krajobrazu i przyrody, ze specjalnymi przepisami dotyczącymi obszarów chronionych, takich jak 

obszary objęte „siecią Natura 2000”. 



Zajęcia w agroturystyce (1) 

Przegląd zajęć agroturystycznych 

Degustacja i  

sprzedaż 
Food 

Zakwaterowanie 

Jedzenie 

Sporty i zajęcia 

 na zewnątrz 

Agroturystyka 
Zajęcia 

dydaktyczne 



Zajęcia w agroturystyce (2) 

Sporty i zajęcia 

 na zewnątrz 

Krajobraz i terytorium stanowią główne zasoby obszarów wiejskich. Ważne jest, aby rolnicy 

oferowali gościom możliwość maksymalnego ich wykorzystania. 

Wiele działań może zostać zorganizowanych przez rolnika lub w 

ramach niewielkiej sieci bliskich rolników; najczęstsze to: 

Pływanie w basenie; 

Jazda konna i jazda konna; 

Inne lokalne działania (na przykład minigolf, tenis, gry dla dzieci); 

Trekking, wspinaczka, rafting i inne sporty; 

Trasy tematyczne dla rolnictwa; 

Wycieczki z przewodnikiem po miastach, muzeach i innych miejscach 

kultury. 

W niektórych przypadkach konieczne jest zapewnienie 

wykwalifikowanego personelu posiadającego odpowiednie 

umiejętności zawodowe (na przykład podczas takich czynności, jak 

jazda konna lub pływanie). 

Ponadto wiele zajęć powinno być zapewnianych przez zewnętrzne i 

wyspecjalizowane firmy. Pic. M. Dymacz 



Zajęcia w agroturystyce (3) 

Wielu gości uważa śniadanie za najważniejszy element agroturystyki. Na śniadanie zaleca 

się: 

Stosowanie ręcznie robionych lub lokalnych produktów jest niezbędne; 

Oferowanie pikantnych i słodkich śniadań; 

W przypadku biwakowania lub mieszkania goście chcieliby mieć dostęp do śniadania we 

wspólnym obszarze lub do niektórych lokalnych produktów do spożycia we własnej 

przestrzeni. 

Jedzenie 

Inne opcje to restauracja, catering i gotowanie. 
W każdym razie ważne jest, aby oprzeć dowolne z nich 
na wykorzystaniu własnych i lokalnych produktów i 
recept, ponieważ robi to różnicę. 

Pic. M. Dymacz 



Zajęcia w agroturystyce (4) 

Innym sposobem promocji produktów rolnika jest degustacja i sprzedaż 

bezpośrednia. 

Wielu rolników, zwłaszcza w sektorze wina, oferuje specjalne 

pomieszczenia do degustacji w gospodarstwie. 

Sale do degustacji muszą być wyposażone we wszystkie udogodnienia 

dla gości, przestrzeń na wystawę, przygotowanie degustacji, mycie 

zapasów. 

 

Degustacja może być zorganizowana: 

 Jako codzienna czynność dla gości związana ze sklepem; 

 Jako niezależny biznes dla grup odwiedzających; 

 Tworzenie specjalnych degustacji. 

Jedzenie 
Degustacja 

i sprzedaż 

Pic. M. Dymacz 



Zajęcia w agroturystyce (5) 

Wielu rolników ustawia ekspozycje w swoich gospodarstwach, aby 

promować swoje produkty i ostatecznie sprzedawać je samodzielnie lub 

z produktami innych rolników. 

Ponadto, aby zwiększyć ofertę usług gastronomicznych i sprzedaży, 

wielu rolników zaczyna przetwarzać surowce, wytwarzając makarony, 

dżemy, sosy i inne domowe produkty. 

 

Dobra strategia marketingowa jest niezbędna do udanego zakupu i 

wygodnie jest: 

- Zapewnić identyfikowalność i certyfikowaną jakość produktów; 

- Oferować szeroką gamę produktów; 

- Prezentować produkty bezpośrednio lub za pośrednictwem broszur i 

innych środków informacyjnych; 

- Oferować możliwość skosztowania produktów. 

Jedzenie 
Degustacja 

i sprzedaż 

Pic. M. Dymacz 



Zajęcia w agroturystyce (6) 

Jednym z celów agroturystyki jest zapewnienie możliwości zdobycia wiedzy o tradycjach 
poprzez praktyczne podejście do nich. 
 
Wielu rolników zaangażowanych w agroturystykę organizuje laboratoria i krótkie szkolenia 
dla gości, zarówno dzieci, jak i dorosłych, związane ze swoją działalnością, na przykład: 
 
- Degustację wina, miodu itp. 
- Gotowanie tradycyjnych potraw lub pieczenie chleba; 
- Procesy rzemieślnicze dla produktów spożywczych; 
- Zdobywanie wiedzy o naturze i roślinach. 

Zajęcia 

dydaktyczne 

Pic. M. Dymacz 



Zajęcia w agroturystyce (7) 

Rodzaje zakwaterowania mogą zależeć od 

dostępnej powierzchni, rodzaju budynku lub 

samego gospodarstwa. 

 

Główne typy to: 

 

 Pokoje wynajmowane w domu rolnika; 

 Mieszkania wynajmowane w oddzielnych 

budynkach; 

 Agroturystyka w wyposażonych obszarach; 

 Hotele tematyczne. 

Kluczowe punkty:  

 

Styl budynków i mebli powinien być prosty i 

dopasowany do otoczenia. 

 

Interakcja z gośćmi związana z działalnością 

gospodarstwa: rolnik powinien zapewnić 

śniadanie oparte na lokalnych produktach lub, 

w przypadku wynajętego mieszkania lub 

kempingu, zaoferować gościom niektóre 

domowe produkty. 

Zakwaterowanie 

Pic. M. Dymacz 



Zarządzanie agroturystyką (1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

KLUCZOWE PUNKTY 

MARKETING ŹRÓDŁA DOCHODU 

KLIENCI 



Zarządzanie agroturystyką (2) 

Główne umiejętności 
 
Agroturystyka, jak opisano, może być przeprowadzona w bardzo prosty sposób lub może 
łączyć wiele różnych działań. 
 
Dlatego określenie potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych rolnika zależy od rodzaju 
świadczonej działalności. 
 
Można wyróżnić trzy różne poziomy umiejętności związanych z agroturystyką: 
- Poziom podstawowy: rolnik zajmuje się wyłącznie zakwaterowaniem; 
- Poziom zaawansowany: rolnik jest zaangażowany w działalność obejmującą wiele usług; 
- Poziom specjalistyczny: rolnik uczestniczy w specjalnych działaniach (dydaktycznych, 
pomocy społecznej, jeździectwie itp.). 

UMIEJĘTNOŚCI 



Zarządzanie agroturystyką (3) 

Zaawansowane umiejętności 
 
Do zarządzania podstawową działalnością obejmującą wiele usług potrzebne są cztery 
ważne dodatkowe umiejętności: 
Zarządzanie usługami gastronomicznymi, w tym zarządzanie strukturami i dostawami, 
zasady higieny, gotowanie, znajomość lokalnych tradycji; 
 
Zaawansowana komunikacja: zaawansowana umiejętność korzystania z Internetu, sieci 
społecznościowych i innych aplikacji przydatnych w zarządzaniu działaniami 
marketingowymi; 
 
Marketing komercyjny: pracownicy powinni być w stanie organizować imprezy 
degustacyjne i / lub bezpośrednią sprzedaż swoich produktów; 
 
Marketing terytorialny: personel powinien przekazywać gościom informacje na temat 
swojego terytorium i możliwych tras. 

UMIEJĘTNOŚCI 



Zarządzanie agroturystyką (4) 

Wewnętrzne kluczowe punkty 
 
Sezonowość popytu: istnieją dwa główne sposoby rozwiązania tego problemu: 
Dostarczaj gościom oferty i zajęcia przez cały rok; 
Zróżnicuj cel, oferując inne usługi (na przykład gospodarstwa dydaktyczne) jesienią i zimą 
lub od poniedziałku do piątku. 
 
Zarządzanie działalnością wielousługową: rozwój działalności obejmującej wiele usług 
może z pewnością urozmaicić ofertę, ale konieczne jest posiadanie wielozadaniowego 
personelu z kilkoma umiejętnościami zawodowymi. Wielu rolników poradziło sobie z tym 
problemem, angażując swoje rodziny oraz różnicując umiejętności i funkcje. 
 
Zarządzanie czasem: sezonowość popytu powoduje problemy w zarządzaniu czasem. W 
przypadku agroturystyki prowadzonej przez rodzinę rozwiązanie jest łatwe; w innych 
przypadkach konieczne jest zatrudnienie pracowników sezonowych. 

KLUCZOWE 

PUNKTY 



Zarządzanie agroturystyką (5) 

Zewnętrzne kluczowe punkty 
 
Jeśli farma znajduje się w odizolowanym obszarze, może to być jeden z głównych 
problemów agroturystyki. Dlatego w przypadku tego rodzaju aktywności mogą pojawić się 
dodatkowe kluczowe punkty: 
 
Marketing: dobre strategie marketingowe są niezbędne do spotkania gości. Na szczęście 
rozwój ICT pomaga promować agroturystykę, ale rolnicy muszą promować swoją działalność 
w sieci; 
 
Marketing terytorialny: w wielu obszarach agroturystyka pozostaje odizolowana również z 
powodu niewłaściwej promocji terytorialnej. Rolnicy powinni zaangażować lokalne instytucje 
i inne firmy w celu wprowadzenia wspólnej promocji terytorialnej. 

KLUCZOWE 

PUNKTY 



Zarządzanie agroturystyką (6) 

Marketingowe kamienie milowe 
 
1. Zidentyfikuj docelowych odbiorców. Dla każdej grupy wymień miejsca i sposoby dotarcia 

do niej. 
 

2. Określ obszar docelowy do promocji. Agroturystyka stanowi doskonałą okazję dla 
jednodniowych wycieczkowiczów, więc zacznij od skupienia mediów na społecznościach 
w zasięgu godziny jazdy samochodem. Celuj w główne centra ludności. 
 

3. Komunikaty prasowe i ogłoszenia w kalendarzu. Nie płać za reklamy, jeśli możesz uzyskać 
bezpłatny zasięg. 
 

4. Reklamuj się selektywnie, aby Twoje imię stało się znane. Reklamy mogą być drogie, więc 
wybieraj rozważnie sposób wydawania pieniędzy. 
 

5. Skontaktuj się z lokalną / okręgową agencją turystyczną. 

MARKETING 



Zarządzanie agroturystyką (7) 

Marketingowe kamienie milowe 
 
6. Zbuduj swój wizerunek marketingowy i prezencję. Obejmuje to opracowanie logo i 
ujednolicenie motywu marketingowego, który oddaje Twoje standardy i to, co masz do 
zaoferowania. 
 
7. Inne bezpłatne sklepy z wykazem gospodarstwa: katalogi usług turystycznych, lokalne 
strony internetowe itp. 
 
8. Weź udział w wydarzeniach społeczności. 
 
9. Oznakowanie to świetna inwestycja promująca Twój biznes. 
 
10. Złożenie tego wszystkiego w jeden plan. 
 
Wszystkie strategie, które zamierzasz wykorzystać w celu promowania siebie, powinny być 
zorganizowane w planie marketingowym, który obejmuje: jaki jest twój rynek docelowy, 
gdzie i jak do niego dotrzesz, Twój plan promocji i reklamy na dany rok oraz listę połączeń, 
którą musisz stworzyć, aby Twoje nazwisko pojawiło się przed opinią publiczną. 
 
Poświęć trochę czasu na zaplanowanie całego roku jesienią i zimą przed następnym 
sezonem. 

MARKETING 



Zarządzanie agroturystyką (8) 

Marketing terytorialny: strategie prywatne 

 Wdrożone przez rolników tworzących partnerstwa przedsiębiorcze 

 

Łączenie oferty: tworzenie sieci promocji lub wspólnych tras tematycznych, uczestnictwo w 

stowarzyszeniach lub centrach usług opartych na nowych technologiach informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

Wymiana produktów i usług: często pojedyncze gospodarstwa nie mogą posiadać oferty 

obejmującej wszystkie potrzeby klientów. Aby rozwiązać ten problem, mogą one tworzyć 

specjalne sieci oferujące gościom pełen zakres produktów i usług. 

MARKETING 



Zarządzanie agroturystyką (9) 

Marketing terytorialny: strategie publiczno-prywatne 

Angażowanie lokalnych administracji, biur turystycznych i innych zaangażowanych 

podmiotów 

 

Ważne jest, aby goście poczuli, że należą do społeczności dumnej ze swoich tradycji. Gracze 

działający na danym terytorium mogliby współpracować przy realizacji wielu działań 

mających na celu wsparcie marketingu terytorialnego, takich jak: 

 

- Promocja terytorium: tworzenie podręczników, przewodników, stron internetowych i 

innych narzędzi kluczowych dla poprawy stanu obszarów; 

 

- Tworzenie tras: tworzenie ścieżek do trekkingu, tras przez naturę i tradycje, lokalnych 

muzeów i tak dalej. 

 

-Organizacja wydarzeń społecznych i kulturalnych: festiwale, targi, koncerty, wystawy itp. 

 

 MARKETING 



Zarządzanie agroturystyką (10) 

Źródła dochodu 

 

1. Opłata za wstęp 

Opłata za wstęp pobierana jest za uczestnictwo w wydarzeniach i zajęciach lub zwiedzanie 

specjalnych obszarów działalności farmy, w taki sam sposób, w jaki płaci się za wejście do 

wesołego miasteczka, muzeum lub za udział w imprezie sportowej. 

 

2. Opłata za wycieczkę 

Opłata za wycieczkę zapewnia odwiedzającym dostęp do usług kompetentnego 

przewodnika lub przynajmniej przewodnika w formie książeczki do samodzielnych 

wycieczek. Turysta uiszczający tę opłatę pragnie informacji i dostępu do terenów rolniczych 

zastrzeżonych dla innych odwiedzających. W zamian za opłatę gospodarstwo dostarczyłoby 

bilet lub znaczek wskazujący jego status płatnego uczestnika wycieczki. 

Wycieczki z przewodnikiem są zazwyczaj bezpłatne, jednak wycieczki grupowe często 

wymagają znacznego czasu personelu na przygotowanie i zorganizowanie wycieczek. 

 

3. Sprzedaż świeżych produktów rolnych 
 

4. Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych 
 

5. Sprzedaż pamiątek 

ŹRÓDŁA 

DOCHODU 



Zarządzanie agroturystyką (11) 

Źródła dochodu 

 

6. Opłata za działalność 

Oto przykłady opłat za działalność, które mogą pobierać gospodarstwa: 

⦁ 1 € za garść krakersów do karmienia kóz; 

⦁ 15 € za krótką sesję jazdy konnej; 

⦁ Itd. 

7. Opłata za budowę umiejętności / klasy 

⦁ Kliniki dla rodzin kupujących konia po raz pierwszy, pieczenie chleba; 

⦁ Klasa produkcji dżemu, galaretki lub syropu owocowego, klasa produkcji wina, serów itp. 

8. Opłata za degustację 

9. Wynajem obiektu / terenu 

Wynajęcie gospodarstwa na tańce, zajęcia, wesela, zjazdy rodzinne, 

                  przyjęcia urodzinowe i inne wydarzenia specjalne. 

10. Opłata za pokaz 

W zależności od złożoności programu, kosztów sprzętu i materiałów 

                  zapewnionych przez gospodarstwo i bieżących stawek w podobnych miejscach. 

11. Gospodarstwo agroturystyczne 

12. Usługi gastronomiczne 

ŹRÓDŁA 

DOCHODU 



Zarządzanie agroturystyką (12) 

Agroturystyka to biznes oparty na ludziach 

Należy ustanowić standardowe praktyki, aby zapewnić klientom dobre wrażenia. 

 

Zaspokajaj zainteresowania odwiedzających 

 

Bardzo ważne jest określenie rodzaju klientów, których chcesz przyciągnąć; 

Zasadnicze znaczenie ma wiedza, kogo przyciągnąć, a następnie rozwijać przedsiębiorstwo, 

aby zaspokoić jego zainteresowania; 

Zachowaj selektywność wobec reklam, aby dotrzeć do pożądanej grupy; 

Każda publiczność ma inne potrzeby i oczekiwania i będziesz musiał użyć strategii 

specyficznych dla odbiorców, aby ich przyciągnąć. 

 

Przed otwarciem: 

Upewnij się, że znaki drogowe i parkingowe są dobrze widoczne; 

Sprawdź zaopatrzenie łazienki; 

Zmieć wszelkie zanieczyszczenia w obszarach dla odwiedzających; 

Sprawdź zapasy napojów i przedmiotów sprzedaży (jeśli da się zastosować). 

KLIENCI 



Zarządzanie agroturystyką (13) 

Agroturystyka to biznes oparty na ludziach 

Należy ustanowić standardowe praktyki, aby zapewnić klientom dobre wrażenia. 

 

W godzinach otwarcia: 

• Każdy klient jest witany z uśmiechem; 

• Wyjaśnij, kto jest częścią personelu gospodarstwa; 

• Poinformuj każdego klienta, że odpowiesz mu na wszelkie pytania dotyczące 

gospodarstwa lub działalności turystycznej, do której przyjechali; 

• Klienci zwykle czekają na instrukcje, ale niektórzy zakładają, że wiedzą, gdzie iść i co 

robić dla zabawy na farmie; 

• Trzymaj się godzin otwarcia i zamknięcia, które opublikowałeś; 

• Zwróć uwagę na konstruktywne komentarze odwiedzających. 

KLIENCI 



Zacznij od planu 

Po zidentyfikowaniu niektórych działań agroturystycznych, które wydają się wykonalne, które pasują do 

twoich celów i zasobów gospodarstwa, i na które masz czas: 

- Wymień wszystkie zadania lub kroki konieczne do rozpoczęcia; 

- Poproś kogoś innego o sprawdzenie ich z tobą - zadzwoń do biura informacji turystycznej lub skorzystaj z 

pomocy doradcy biznesowego lub organizatora imprez; 

- Opracuj datę rozpoczęcia działalności, a następnie cofnij się i wypisz wszystkie potrzebne zasoby oraz 

zadania, które należy wykonać; upewnij się, że reklamy są wyraźnie widoczne w Twoich planach, ponieważ 

potrzeba dużo promocji, aby uzyskać uwagę, której potrzebujesz do założenia nowego przedsiębiorstwa; 

- Zaplanuj spokojne otwarcie: sposobem na rozpoczęcie bez dużej premiery jest zaplanowanie małej 

aktywności skierowanej do wybranej grupy w celu przetestowania swoich pomysłów; 

- Poświęć czas na uzyskanie opinii od odwiedzających na temat tego, co jeszcze chcieliby zobaczyć, robić, 

uczyć się lub kupować na Twoim gospodarstwie. 

Rozwijaj przedsiębiorstwo, stawiając małe kroki, ale nie zapomnij planować z myślą o szerszym obrazie 

sytuacji. Ważne jest, aby ustalić cele dochodowe, które chcesz osiągnąć. 



Źródła 

https://natemat.pl/178595,w-poszukiwaniu-idealnej-wsi-czyli-agroturystyka-dla-wymagajacego-mieszczucha 

http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/Agroturystyka.pdf 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171526093 
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