
 

Moduł szkoleniowy 8 
 
Misja i strategia biznesowa 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Zrozumienie terminu 

misja; jak zbudowany 

jest biznesplan i jakie 

ważne informacje 

powinien zawierać 

każdy element 

biznesplanu. 

• Zdanie sobie sprawy 

z szans, jakie mogą 

wiązać się z 

biznesplanem. 

Umiejętności 

• Zdolność do 

napisania własnego 

biznesplanu, w tym 

streszczenia, misji, 

opisu działalności, 

planu zarządzania, 

planu 

marketingowego. 

• Identyfikowanie szans 

i zagrożeń 

związanych z 

bieżącym biznesem, a 

także przyszłymi 

pomysłami 

biznesowymi. 

Kompetencje 

• Struktura, 

komunikacja i 

prezentacja 

kluczowych aspektów 

Twojej firmy: 

• dla innych (np. 

uzyskanie dostępu do 

zasobów 

finansowych); 

• dla Ciebie i Twoich 

współpracowników / 

rodziny w celu 

zidentyfikowania 

problemów i 

możliwości w twojej 

firmie. 



Czym jest deklaracja misji? 

… to krótkie stwierdzenie, które 

opisuje podstawowy cel firmy 

… wykorzystuje wyjątkowe 

okoliczności gospodarstwa, aby 

utworzyć „kto, co, dlaczego i 

jak”, które pomagają opracować 

biznesplan gospodarstwa 

… podkreśla wyjątkową filozofię 

i zestaw warunków 

gospodarstwa w odniesieniu do 

metody produkcji, towarów i 

rynku docelowego 

… może zjednoczyć osoby 

zaangażowane w 

gospodarstwo wokół 

wspólnego kierunku i celu 

… wyznacza cele i standardy 

oraz zapewnia jasne kryteria 

podejmowania decyzji 

 

Deklaracja 

misji… 
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Sporządzanie deklaracji misji (1) 

o Jaki rodzaj działalności rolniczej posiadam (chcę posiadać)? 

o Gospodarstwo zbożowe, gospodarstwo paszowe lub sienne, gospodarstwo warzywne, szkółka leśna, 

owoce drzew itp. 

o Jakie słowa lub wyrażenia opisują moje praktyki rolnicze? 

o Organiczne, konwencjonalne, zrównoważone, karmione trawą, wolne od hormonów, biodynamiczne itp. 

o Jakie słowa lub wyrażenia najlepiej opisują zasady lub wartości, które kierują moim wyborem praktyk 

rolniczych? 

o Jakość, dobra cena, naturalne, wiejskie dziedzictwo, wydajność, zaangażowanie społeczności, świeże, 

zdrowe, lokalne, zrównoważone itp. 

o Jakie słowa lub wyrażenia najlepiej opisują, w jaki sposób sprzedaję (chcę sprzedawać) moje produkty / 

usługi? 

o Bezpośrednia sprzedaż detaliczna, hurtownie, rynek rolniczy lub tailgate market (?), pick-your-own, 

agroturystyka, rozrywka itp. 
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Sporządzanie deklaracji misji (2) 

 

o Jakie słowa lub wyrażenia najlepiej opisują to, z czego chcę, aby moja farma była znana? 

o Rodzinna atmosfera, człowieczeństwo, świeżość, wysoka jakość, najwyższa jakość, uczciwość, uczciwość, 

postępowość, gościnność itp. 

o Które słowa lub wyrażenia najlepiej opisują moją bazę klientów? 

o Lokalni konsumenci, detaliści, sklepy, restauracje, turyści, rynki etniczne itp. 

 

o I wreszcie: czy jest coś jeszcze, co sprawia, że moja farma / firma jest wyjątkowa? 
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Przykłady deklaracji misji (1) 

Oregon Berry Packing, Inc. 

„Wytwarzanie produktów, które tworzą relacje win-win-win między naszymi 

klientami, hodowcami i naszą firmą. Skupiając się na klientach i producentach 

premium, surowych standardach pakowania i zrównoważonych praktykach 

rolniczych, nasza firma dąży do zachowania zrównoważonego rolnictwa ” 

http://www.oregonberry.com/about/ 
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Przykłady stwierdzenia misji (1) 

Silver Snaffle Farm:  

 

Silver Snaffle Farm to przyjazne, uspokające miejsce do 

nauki klasycznej jazdy konnej. Uczniowie i konie są 

prowadzeni powoli i poprawnie, aby wzbudzić zaufanie i 

zapewnić sukces. W Silver Snaffle Farm jeździmy z 

zamiłowania do sportu i zwierząt. ” 
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Biznesplan: Definicja 
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Biznesplan to plan tego, w jaki sposób przedsiębiorca zamierza zorganizować swój przyszły biznes i wdrożyć 

działania niezbędne i wystarczające do osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia. Oparty na deklaracji misji, jest 

niezbędnym narzędziem do planowania, kierowania i prowadzenia firmy. 

Ponadto biznesplan: 

Wyjaśnia cele operacyjne i finansowe przedsiębiorstwa oraz zawiera szczegółowe plany i budżety 

pokazujące, w jaki sposób cele mają zostać zrealizowane; 

Służy jako ocena szans firmy na odniesienie sukcesu; 

Działa jako pisemne podsumowanie przedsięwzięcia biznesowego, jego możliwości operacyjnych i 

marketingowych oraz strategii, a także umiejętności i zdolności kierownika i pracowników 



Biznesplan: Dlaczego miałbym tego potrzebować? (1) 
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Dlaczego rolnik powinien potrzebować biznesplanu? 

Istnieje 5 głównych powodów, dla których warto posiadać biznesplan dla mojej farmy / firmy: 

Zapisywanie myśli zmusza mnie do zdefiniowania / dopracowania mojej farmy / firmy: 

Oceń obecną sytuację: gdzie teraz jestem? 

Wyznacz cele dla firmy: dokąd zmierzam? 

Ustal misję farmy. 

Biznesplan pozwala mi wyznaczać cele dla mojego gospodarstwa / firmy: 

Planowanie krótko- i długoterminowe; 

Ocena warunków rynkowych; 

Ustalenie historii i kierunku dla mojej farmy; 

Określenie kluczowych graczy w mojej operacji; 

Ocena moich umiejętności, talentów, zasobów itp. 
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Biznesplan: Dlaczego miałbym tego potrzebować? (1) 

3. Pozwala mi efektywnie dzielić się i wyjaśniać moje cele i wizję innym osobom: 

Udowodnić komukolwiek / sobie, że moja wizja jest realistyczna; 

Bankowcy i inwestorzy często wymagają biznesplanu przed pożyczeniem lub inwestowaniem; 

Agencje non-profit / przyznające pomoc mogą wymagać biznesplanu. 

 

4. Dostarcza narzędzia do oszacowania sukcesu mojej firmy: 

Sprzedaż docelowa; 

Wzrost i ekspansja; 

Udział w rynku; 

Zyski 

5. Biznesplan może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy / pułapki, zanim rozpocznę działalność, takie jak konkurencja, problemy 

prawne, kwestie odpowiedzialności i potrzeby pracy 

 

            
 

  

  

Biznesplan może uchronić mnie przed realizacją pomysłu, który nie ma dobrego „biznesowego 

sensu”. Ponadto wcześniejsze zrozumienie potencjalnych problemów może pozwolić na właściwe 

planowanie. 
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Biznesplan: co powinno być w nim zawarte? (1) 

Co powinno znajdować się w biznesplanie? 

Biznesplan powinien zawierać: 

Opis i definicję tego, kto jest zaangażowany, jakie potrzeby konsumenta zostaną 

zaspokojone, jaki jest sprzedawany produkt / usługa oraz otoczenie rynkowe. 

Plan produkcji i promocji produktu / usługi; 

Listę zasobów potrzebnych do realizacji planu i kiedy są one wymagane; 

Podsumowanie oczekiwanych wyników (pisemne podsumowanie przedsięwzięcia 

biznesowego, szczegóły operacyjne i finansowe, możliwości i strategie 

marketingowe, a także umiejętności i zdolności kierownika i pracowników). 
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Biznesplan: co powinno być w nim zawarte? (1) 

Krótko mówiąc, większość biznesplanów zawiera następujące elementy: 

Streszczenie (patrz poniżej) 

Deklaracja misji (patrz wyżej) 

Opis działalności (patrz poniżej) 

Plan zarządzania (patrz poniżej) 

Plan produkcji (patrz moduł 10) 

Plan marketingowy (patrz poniżej) 

Plan finansowy (patrz moduł 9) 

Szanse i ryzyko (patrz poniżej) 
12 
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Streszczenie 

 Streszczenie zawiera krótki przegląd obecnej sytuacji i aspiracji na przyszłość. Jest to jeden z 

najważniejszych rozdziałów biznesplanu. Na maksymalnie dwóch stronach należy podać wszystkie kluczowe 

informacje. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby oferowane usługi i wynikające z nich korzyści dla 

klientów były wyraźnie określone. Nie powinno zabraknąć krótkiego opisu potencjału rynkowego, wymogu 

kapitałowego i pożądanej rentowności. Chociaż ten rozdział znajduje się na początku biznesplanu, zwykle 

jest napisany jako ostatni, ponieważ podsumowuje ogólny biznesplan i przedstawia najważniejsze 

informacje, dzięki czemu czytelnik jest w stanie szybko uchwycić szczególne mocne strony i najważniejsze 

czynniki sukcesu firmy. Jeśli  jest to jedyna rzecz, którą czytelnik przeczyta, musi przedstawić streszczenie 

tego, co chcesz zrobić lub osiągnąć. 
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Opis działalności 

Opis działalności to krótki opis działalności: główna koncepcja, wielkość firmy, lokalizacja firmy i jakie 

produkty lub usługi zostaną przekazane klientom lub klientom. Musisz wskazać - na przykład, jeśli chcesz 

uprawiać ziemię - o której porze będzie sezon sadzenia i kiedy nastąpi zbiór. Powinieneś także opisać, kiedy i 

jak założyć farmę, i wspomnieć o swoich planach na przyszłość. Jeśli to możliwe, ustaw kamienie milowe. Aby 

uzupełnić opis działalności, końcowe przekonujące oświadczenie wyjaśnia, dlaczego uważasz, że posiadasz 

zwycięskie przedsięwzięcie biznesowe i dlaczego potencjalni interesariusze powinni zainwestować w Twoją 

firmę. 
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Plan zarządzania 

Celem planu zarządzania jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Kto zarządza biznesem? 

Kto jeszcze pracuje / będzie pracował w firmie? 

Jakie funkcje pełnią pracownicy, o której porze roku? 

Jakie umiejętności są potrzebne na kluczowych stanowiskach? 

Jakie są kwalifikacje każdej osoby? Podaj informacje na temat kluczowych pracowników! 

 

Dodatkowo dla pracowników: Wspomnij o sieci! 

 

Jakie masz połączenia z osobami innymi niż Twoi pracownicy 

     które mogą być cenne dla Twojej firmy / gospodarstwa? 

Czy należysz do ważnej organizacji lub stowarzyszenia? 
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Plan marketingowy (1) 

Bez klientów Twoja firma nie istnieje. Plan marketingowy polega na zdefiniowaniu klienta lub rynku 

docelowego i dostosowaniu strategii produktu, cen, dystrybucji i promocji, aby zadowolić klientów. 

 

Rozważ następujące aspekty: 

 

Rynki: 

Kim są klienci docelowi i co cenią? 

Ilu jest potencjalnych klientów? Jak często i ile będą kupować? 

Jaka jest całkowita wielkość rynku? Czy rynek powstaje, rośnie, czy się kurczy? 

Produkt: 

Jaki produkt będzie oferowany i jak bardzo jest on wyjątkowy? 

Jak długo produkt będzie trwał? Jak klienci będą korzystać z tego produktu? Czy będą potrzebować 

specjalnej wiedzy lub usługi, aby z niego skorzystać? 

Miejsce: 

Gdzie kupujący szukają Twojej farmy produktów / usług? 

Jak uzyskać dostęp do właściwych kanałów dystrybucji? Czy chcesz sprzedawać detalistom? 

Co robią konkurenci i jak można się z tego nauczyć i / lub wyróżnić swój produkt?  
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Plan marketingowy (2) 

o Konkurencja: 

Kim są Twoi konkurenci i jak będziesz się przygotowywać do rywalizacji? 

Czy mogą pojawiać się nowi uczestnicy? 

o Ceny: 

Jak wycenisz swój produkt lub usługę? 

Jaka jest postrzegana wartość Twojego produktu lub usługi dla konsumenta? 

Czy Twoja cena jest zgodna z postrzeganą wartością rynkową? 

o Promocja: 

Jak i co będziesz komunikować się z kupującymi lub klientami? 

Czy posiadasz strategię marketingową z dobrymi strategiami promocyjnymi, reklamowymi i brandingowymi? 

o Dystrybucja: 

Jak i kiedy wprowadzisz swój produkt na rynek? 

Z jakiego kanału rynkowego skorzystasz? 

o Opakowanie: 

Jak zaprezentujesz produkt klientowi? 
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Plan marketingowy: wycena (1) 

Istnieje 8 głównych strategii ustalania cen (określanie / konfigurowanie ceny) produktu: 

 

Konkurencyjne ceny: 

Ceny drapieżników: jedna firma ustala cenę poniżej kosztu, aby wypchnąć konkurentów z rynku; 

NIE zalecane dla małych firm. Wojny cenowe nie są łatwe do wygrania. 

Ceny zorientowane na koszty: 

Na podstawie kosztów, w tym produkcji, marketingu i promocji - oraz zwrotu z czasu i inwestycji. 

Elastyczne lub zmienne ceny: 

Często podczas negocjacji. Ceny są elastyczne w zależności od indywidualnych nabywców, pory roku, a 

nawet pory dnia, np. w celu pozbycia się nadmiaru produktów. 
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Plan marketingowy: wycena (2) 

4.  Penetracja lub ceny promocyjne: 

Ustalenie na chwilę ceny poniżej kosztów w celu pozyskania klientów; 

Zaleta: utrzymuje konkurencję z daleka, ale istnieje również ryzyko utraty pieniędzy. 

5. Ceny na linii produkcyjnej: 

Oznaczanie linii produktów w określonym przedziale cenowym; 

Przykład: Klasyfikacja produktów do linii „niedrogich” i „premium”. 

6. Ceny względne: 

Ustalenie ceny powyżej, poniżej lub po bieżącej cenie rynkowej. 

7. Skimming ceny: 

Zaczynanie od wysokiej ceny, aby szybko odzyskać koszty przed obniżeniem ceny do ceny długoterminowej; 

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest tylko kilku konkurentów lub nie ma ich wcale. 

8. Ceny kontraktowe: 

Długoterminowe umowy między kupującym a sprzedającym. 
19 



Szanse i ryzyka (1) 

Farmy stoją przed zewnętrznymi możliwościami i zagrożeniami, które są poza ich kontrolą. Farmy mają 

również mocne i słabe strony, które są charakterystyczne dla ich działalności, takie jak lokalizacja, 

umiejętności członków rodziny i pozycja przepływów pieniężnych. Przeprowadzenie analizy wewnętrznych 

mocnych i słabych stron firmy oraz zewnętrznych szans i zagrożeń firmy może odkryć przeoczone ryzyko i 

znaleźć nieoczekiwane szanse. 

 

Aby być efektywnym, analiza Strengths (mocne strony), 

 Weaknesses (słabe strony), Opportunities (okazje), 

 Threats (zagrożenia) (SWOT) powinna być bardzo szczerą i uczciwą oceną firmy. 

 

            Zawsze pamiętaj: niektóre zagrożenia mogą być również szansami! 
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Szanse i ryzyka (2) 

Mocne strony Słabe strony Okazje Zagrożenia 

Cechy osoby lub 

firmy 
Warunki zewnętrzne 

o Trendy kulturowe i demograficzne 

o Trendy rynkowe / globalizacyjne 

o Koszty wejściowe 

o Technologia 

o Przepisy prawne 

o Programy rządowe / zmiany polityczne 

o Finanse 

o Marketing 

o Zysk / sprzedaż 

o Personel 

o Produkcja 

o Udogodnienia   21 



Szanse i ryzyka (3) 

o Jakie poziomy produkcji posiadasz teraz, czy chcesz 

osiągnąć? 

o Czy lokalizacja nadaje się do marketingu 

bezpośredniego lub marketingu hurtowego? 

o Ile gruntów posiadasz lub do ilu masz dostęp? 

o Jakie posiadasz maszyny i urządzenia? 

o Jaki jest ich wiek i stan? 

o Czy można je lepiej wykorzystać? 

o Jaka jest Twoja sytuacja finansowa? 

o Jakie są umiejętności właściciela / menedżera? 

o Czy Twoje umiejętności i zasoby ograniczają 

alternatywy? 

o Jakie są możliwości marketingu i produkcji? 

o Jakie kanały marketingowe są możliwe? 

o Czy możesz zawrzeć sojusze z innymi firmami, 

które mogłyby uzupełnić Twoją? 

o Czy Twój plan strategiczny wymaga większych 

kompetencji lub zasobów niż obecnie posiadasz? 

o Jakie umiejętności i talenty posiadają pracownicy? 

o Którzy członkowie rodziny będą zaangażowani w 

biznes i jakie są ich unikalne talenty i 

zainteresowania? 

o Kto będzie kolejną generacją zarządzania? 

o Jak układ operacji rolniczej wpływa na wydajność 

produkcji? 

o Czy masz odpowiedni opłacalny dostęp do 

zasobów takich jak na przykład woda? 

Zapytaj siebie… 
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Szanse i ryzyka (3) 

I nie zapomnij spojrzeć na innych! 

o Ile jest konkurencji? 

o Kim są konkurenci? Gdzie się znajdują? 

o Czy rynek / zapotrzebowanie na Twój typ produktu jest wystarczająco duże dla Was wszystkich? 

o Czy są jakieś nadchodzące zmiany / zmiany dotyczące rynku, których można się spodziewać w najbliższej 

lub dalekiej przyszłości? 

o Jakie są Twoje mocne strony w porównaniu do konkurencji? 

o Jakie są słabe strony? Czy potrafisz je przezwyciężyć? 

o Jeśli tak to jak? 

o Jeśli nie, czy powinieneś spróbować dostosować swój produkt / usługę do innej niszy? A może 

powinieneś zdywersyfikować swoje portfolio, aby obniżyć ryzyko? 
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Opracowanie strategii biznesowej (1) 

Po zebraniu wszystkich informacji z poprzednich kroków jesteś teraz w stanie opracować alternatywne 

strategie, które pozwolą osiągnąć cele Twojego gospodarstwa / firmy. Opracowanie strategii biznesowej 

wyznacza kurs prowadzący firmę z obecnej do pożądanej pozycji: 

Dopasuj mocne i słabe strony do zewnętrznych szans i zagrożeń; 

Skoncentruj się na tym, co możesz zrobić lepiej niż konkurenci; 

W przypadku nieoczekiwanych problemów z główną strategią przygotuj alternatywne strategie, które będą 

nadal osiągać cele gospodarstwa rolnego; 

Utrzymanie niskich kosztów jest ważnym czynnikiem bez względu na wybrany rodzaj strategii 

konkurencyjnej.   
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Opracowanie strategii biznesowej (2) 

o Zwiększają przychody; 

o Poprawiają sytuację finansową (rentowność, 

płynność, wypłacalność, politykę kredytową i 

windykacyjną itp.); 

o Nadążają za konkurencją lub ją przeganiają; 

o Poprawiają wydajność i produktywność; 

o Uzyskują i utrzymują doskonałą obsługę klienta; 

o Wykorzystują pojawiające się trendy; 

o Zwiększają wykorzystanie technologii w celu 

usprawnienia operacji; 

o Poprawiają stosunki pracy, rozwój zasobów 

ludzkich i szkolenia (kwestie personalne: 

administracja wynagrodzeń, opisy stanowisk 

pracy, świadczenia, podręczniki personelu itp.); 

o Poprawiają komunikację wewnętrzną; 

o Poprawiają relacje dystrybutora i / lub 

dostawcy; 

o Poprawiają public relations, reklamy, promocje 

itp .; 

o Ulepszają lub poszerzają produkty i usługi; 

o Wykorzystują możliwości fizyczne (lokalizację, 

pojemność, układ, parking itp.); 

o Poprawiają lub zwiększają zakres ochrony 

ubezpieczeniowej; 

o Wykorzystują lub poprawiają strukturę 

organizacyjną; 

o Organizują uporządkowane przechodzenie na 

emeryturę i przeniesienie własności oraz 

kontrolę ze starszch właścicieli na młodszych 

właścicieli lub potencjalnych właścicieli.  

Określenie kluczowych obszarów wyników (KRA – ang. Key Results Areas) - obszarów, w których 

organizacja musi osiągnąć sukces, aby się rozwijać i prosperować - może ułatwić przetwarzanie i ustalanie 

priorytetów celów, alokację zasobów i koordynację z innymi obszarami. Oto niektóre przykłady KRA: 



Ocena strategii biznesowej 

Po sformułowaniu i wybraniu strategii alternatywnych  należy je ocenić. 

Oto kilka możliwych zmiennych oceny strategii biznesowej do rozważenia: 

Wysoka jakość kontra niska cena; 

Wąska i szeroka linia produktów; 

Produkty zaawansowane technologicznie kontra produkty mało zaawansowane technologicznie; 

Nowe / modne a tradycyjne produkty; 

Produkty niestandardowe a standardowe; 

Rynek niszowy a rynek głównego nurtu; 

Większe korzyści vs. mniejsze korzyści; 

Wczesne i późniejsze korzyści; 

Bezpieczeństwo a ryzyko. 
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Źródło: www.pixabay.com 



Wdrożenie strategii biznesowej 

Mówiąc prościej, wdrożenie strategii biznesowej to proces, który realizuje plany i strategie w celu osiągnięcia 

celów. W tym celu zaleca się wykonanie następujących kroków: 

Zaangażuj kierowników lub innych kluczowych pracowników, ale także „normalnych” pracowników, w 

przygotowanie i wdrożenie nowego kursu strategicznego; 

Przetłumacz wybraną strategię na działanie organizacyjne, aby upewnić się, że ludzie rozumieją, co powinni 

robić i dlaczego; 

Twórz polityki zachęcające do strategii; 

I wreszcie, monitoruj i dostosowuj swoją strategię. Przynajmniej raz w roku powinieneś przejrzeć swoją 

strategię, aby sprawdzić ją pod kątem zmian w otoczeniu zewnętrznym i konkurencyjnym, a także w 

środowisku wewnętrznym. 
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Jeśli w tej chwili jest jedna stała w biznesie, to jest to 

zmiana! 



Źródła 

Caleo, J. & Brumfield, R. (2013). The Do’s and Don’ts of Writing a Farm Business Plan. Webinar. Retrieved October 20, 2019 

from http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf. 

Woodruff, J. N. (2007). Develop a Useful Mission Statement for Your Agricultural Business. Ohio State University. Retrieved 

October 20, 2019 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.2766&rep=rep1&type=pdf 

Do odwołania: Części treści tego modułu oparte są na materiałach dydaktycznych z projektu Erasmus + 

https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-

training_85787.html 

29 

http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.2766&rep=rep1&type=pdf
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html

