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� Rodzinny biznes, 28 lat w branży

� Powierzchnia gospodarstwa 220 ha, 

170 ha lustra wody 

� Największy staw 53 ha lustra wody

� Lokalizacja:

> Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

> otulina 3 rezerwatów przyrody

> Obszar Natura 2000

� Karp milicki (90 %), sandacz, 

szczupak, sum, okoń, lin, amur

� 60-110 ton karpia milickiego rocznie

� Większość inwestycji zrealizowana 

dzięki dotacjom z UE

Gospodarstwo rybackie 
Raftowiczów





Mapa gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej



Dawniej…



Początki funkcjonowania firmy



Początki funkcjonowania firmy



Tylko sprzedaż żywej ryby przed świętami



Po co 
dywersyfikacja



Dywersyfikacja 
działalności
pozwala straty 
w jednej dziedzinie 
niwelowa ć 
zyskiem z innej.



Nie tylko 
zabezpiecza 
przed ryzykiem 
mniejszego 
popytu, ale też 
umożliwia 
pozyskanie 
nowych źródeł 
przychodu.



Rybactwo stawowe
dywersyfikować

czy specjalizować?



Zdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia ---- aktywnośćaktywnośćaktywnośćaktywnośćZdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia Zdrowy tryb życia ---- jedzeniejedzeniejedzeniejedzenie

Samorealizacja, pasjeSamorealizacja, pasjeSamorealizacja, pasjeSamorealizacja, pasje Doświadczenia i emocjeDoświadczenia i emocjeDoświadczenia i emocjeDoświadczenia i emocjejakość życia
Liczy się Liczy się Liczy się Liczy się 

jakość jakość jakość jakość 

życiażyciażyciażycia



Zakupy online, Zakupy online, Zakupy online, Zakupy online, moblilnośćmoblilnośćmoblilnośćmoblilność Moda na bycie „Moda na bycie „Moda na bycie „Moda na bycie „ekoekoekoeko”, „zero waste””, „zero waste””, „zero waste””, „zero waste”

Szybko i wygodnieSzybko i wygodnieSzybko i wygodnieSzybko i wygodnieEstetyka miejsca i lokalnośćEstetyka miejsca i lokalnośćEstetyka miejsca i lokalnośćEstetyka miejsca i lokalność

Koniec z Koniec z Koniec z Koniec z 

bylebylebylebyle----

jakościąjakościąjakościąjakością



„nie humanitarne!”

„męczą biedne ryby!”„karp śmierdzi mułem!”

„na święta wolę pstrąga!”

„w sklepach wygląda 
to nieestetycznie!”

„Jezus jadał ryby morskie!”

„nie lubię ryb”

„nie jem mięsa”

„z ryb tylko krewetki”

„karp jest tłusty 
i ma dużo ości”

„nie chcę się brudzić”

„nie umiem dobrze 
go przyrządzić!”

„ryba wypromowana 
przez komunę”



Strategia 
działań 

dywersyfikujących
u Raftowicza

usługi dla
wędkarzy

gastronomia

Edukacja
przyrodnicza

Przetwórstwo
(wstępna 
obróbka)

noclegi (-)

uprawa
zbóż

cykliczna
sprzedaż
ryb, np. 
GASTRO

strefa

Przetwórstwo
(zaawansowana

obróbka)



Łowisko wędkarskie



Gastronomia - Karczma Rybna i grill-bar



Karczma Rybna



Karczma Rybna - kącik i plac zabaw dla dzieci



Karczma Rybna – produkty lokalne 



Zagroda danieli przy karczmie rybnej



Przetwórnia – wstępne przetworzenie ryb



� zainwestowanie środków
� zwiększenie liczby 

pracowników
� nowe umiej ętności 

pracowników
� wdrożenie nowych 

rozwi ązań techn. bądź 
zmodyfikowanie starych

� stosowanie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji z 
klientem (FB, Google)

� dbałość o wizerunek firmy

Dywersyfikacja oferty wymusza często:



Dywersyfikacja napędza innowacje



Sprzedaż całoroczna (płuczka)



Sprzedaż całoroczna (płuczka)



Uprawa, suszenie i magazynowanie zbóż



Budynek przetwórni i płuczki oraz magazyn na zboże 



Sprzedaż materiału zarybieniowego (własne tarliska)



Wędzarnia



Edukacja regionalno-przyrodnicza



Edukacja regionalno-przyrodnicza



Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna



� wyspecjalizowana przetwórnia
rybna (słoiki, konserwy, kiełbasy)

� własne punkty sprzedaży 
produktów rybnych (np. food-

trucki, sklepy rybne)

� sprzedaż akcesoriów wędkarskich, 

na łowisku

� Weekendowa sprzedaż
produktów rybnych podczas 

imprez własnych lub zewnętrznych

� Transport produktów rybnych

� Sklep online
� Mini-zwierzyniec przy 

gospodarstwie z animacjami
� Warsztaty wędkowania, fotograf., 

gotowania potraw z ryb

Przykłady dywersyfikacji oferty w branży rybackiej



BUDOWANIE MARKI



Karczma Rybna i

Nowy rodzaj relacji z klientem



Współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami, firmami

• Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

• Burmistrz Gminy, Sołtysi okolicznych wsi, Proboszcz

• Lokalne szkoły podstawowe, przedszkola, Uniwersytet III-wieku

• Stowarzyszenie „Dolnośląska Kraina Rowerowa”





wyjątkowa oferta
14 lat doświadczeń 

i współpracy, 

34 partnerów, 

9 samorządów,

2 województwa, 

ponad 60 000 

zadowolonych 

odwiedzających   
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Skąd się dowiedziano o wydarzeniu (w %)

www.dnikarpia.barycz.pl Ilość odsłon wrzesień – listopad 2018 76 984
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2005
I Dni Karpia 

w Dolinie Baryczy u nas  







Kolacje rybne
Dni Karpia 



Udział w lokalnych imprezach



Zawody wędkarskie, Dni Karpia 



Konkurs „Mistrz karpia” i warsztaty dla pracowników



Budowanie marki a wizerunek w Internecie



Rozbudowana strona www, RWD 

Responsive
Web 
Design
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Facebook i inne media społecznościowe

Być na 
bieżąco

Odpowiadać 
na 

komentarze
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Mapa i „Moja firma” w Google, tripadvisor



Dziękuję za uwagę


