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Ciechanów - 8 września 2019 roku
W ramach realizacji operacji pt. Aronia... Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół,
zaplanowano m.in. punkt informacyjny na organizowanych przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Powiat Ciechanowski i Miasto Ciechanów Dożynkach Województwa Mazowieckiego ,
w dniu 8 września 2019 r. w Ciechanowie na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich. Stoisko było
zlokalizowane obok stoiska Lokalnej Grupy Działania Bądźmy Razem i stoiska Krajowej Rady Izb
Rolniczych realizującej zadanie „Akcja promocyjna ziarna zbóż i produktów zbożowych – produkty
zbożowe na co dzień”.

Punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno dzieci, jak i dorosłych i osób
starszych. W trakcie rozmów z odwiedzającymi stoisko członkowie Krajowego Zrzeszenia Plantatorów
Aronii ARONIA POLSKA obsługujący stoisko informowali o walorach zdrowotnych aronii, o możliwości
bezpośredniego zakupu świeżych owoców, a także gotowych wyrobów aroniowych. Na stoisku
przygotowana była ekspozycja, na której prezentowano dostępne w polskich sklepach produkty
aroniowe m.in. herbatki, soki, syropy, koncentraty, owoce suszone czy liofilizowane. Odwiedzający
byli częstowani ekologicznym 100% sokiem aroniowym bez cukru oraz aronią kandyzowaną w
czekoladzie, a także otrzymywali przygotowaną w ramach operacji broszurę zawierającą informacje o
zaletach aronii i jej pozytywnym oddziaływaniu na zdrowie, przykładowe przepisy na przetwory
aroniowe, dane teleadresowe plantacji i producentów wyrobów aroniowych zlokalizowanych na
terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Dzieci otrzymywały
baloniki co dodatkowo wzmacniało pozytywny odbiór realizowanej operacji.
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Wnioski
Z rozmów z osobami odwiedzającymi stoisko wynika, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z walorów
zdrowotnych aronii. Wiele osób było bardzo zainteresowanych oferowanym sokiem ze względu na
brak dodatku cukru, co jest szczególnie wskazane dla diabetyków. Zdecydowana większość osób była
bardzo pozytywnie zaskoczona przyjemnym smakiem oferowanego soku. Wiele osób znało aronię i
jej smak, niemniej nie spodziewali się tak dobrego smaku, naturalnej słodyczy i złagodzonej
cierpkości, tak charakterystycznej dla aronii. Bardzo dużo osób było zainteresowanych kupnem soku
bezpośrednio na stoisku. Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkała się możliwość zamówienia soku i
innych produktów bezpośredniego u producentów.

Osiągnięte cele
Punkt informacyjny, mimo deszczowej pogody, odwiedziło ok. 350 osób, które wysłuchały informacji
przekazywanych przez osoby obsługujące punkt, wszystkie otrzymały materiały informacyjne i
promocyjne.

