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POZNAJ JAKOŚĆ JABŁEK Z EUROPY
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Beneficjenci programu: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i 
Warzy "Unia Owocowa" wraz ze Związkiem Sadowników RP.



Realizujemy program „Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy”, którego głównym celem jest promocja europejskich 
jabłek na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pośrednio, poprzez reeksportowe właściwości rynku ZEA, program daje możliwość 
dotarcia do krajów takich jak na przykład Indie i Chiny, wśród których import świeżych produktów rośnie z roku na rok.

Jakie są cele programu?

Podstawowym celem programu jest wzrost konkurencyjności i spożycia jabłek europejskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Program skupia się na 
działaniach mających zwiększyć widoczność oraz udział jabłek na rynku spożywczym ZEA. Wyznaczone dla programu zadania do realizacji skupiają się na czterech 
podstawowych obszarach:

zwiększeniu konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i spożywczych, a także zwiększenia ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią;

podniesieniu wiedzy o jakości unijnych systemów i produktów, a także doprowadzenie do lepszej ich rozpoznawalności;

wzroście udziału unijnych produktów rolnych i spożywczych na rynkach poza Unią;

promocji unijnych jabłek.

Prócz tego, program realizuje również cele szczegółowe, które dzielą się na dwie grupy: 

Cel ekonomiczny

Zwiększenie wartości eksportu jabłek europejskich do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębienie dotychczasowych 
kanałów dystrybucji, zachęcenie konsumentów do częstszego spożywania jabłek z Europy oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.

Cel informacyjny

Zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat jabłek europejskich. Kampania skupia się zarówno na przekazaniu informacji o walorach smakowych i 
odżywczych, jak i metodach produkcji, europejskich standardach jakości, a tym samym bezpieczeństwie europejskich owoców. Kampania będzie się skupiać na 
podkreślaniu różnorodności europejskich jabłek. Różny smak, kolor, chrupkość czy soczystość jabłek pozwoli każdemu wybrać najlepiej pasująca odmianę.



Program i konkretnie podejmowane działania skupiają się na
dwóch obszarach: B2B i B2C.

Realizacja kampanii została podzielona na etapy, w ramach
których podejmowanych będzie wiele działań promocyjnych.

W ramach kampanii B2C podstawą są działania PR, działania
reklamowe w prasie, reklama zewnętrzna, silna obecność w
mediach społecznościowych oraz interesujące akcje
eventowe oraz happeningowe.

Podstawowym narzędziem działań B2B będą bezpośrednie
spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz
udział w targach o maksymalnym zasięgu w regionie.



Nasze wydarzenia:
STUDY TOUR DLA PRZEDSTAWICIELI BIZNESU I MEDIÓW ZE 
ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH



Nasze wydarzenia:
TARGI WOP DUBAI 2019



Nasze wydarzenia:
TARGI SIAL ME ABU DHABI 2019
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