możliwe z natury

BIZNES PASIEKA

E
C
E
I
S
A
P
W
UL FIRMOWY
E
I
M
R
I
F
J
E
J
O
W
T
W
B
U
L
J
E
W
BIZNESO

jny
Innowacy
pomysł
i
ktyka
dobra pra

SŁODKIE UPOMINKI Z TWOIM LOGO

POPROWADZIMY TWÓJ
UL FIRMOWY

EKOLOGIA - CSR
I TW ÓJ
IAT, TW OJ E PS ZC ZO ŁY
RATU JM Y RA ZE M ŚW

A gdyby tak mieć dodatkowych 50 tysięcy istot, które pracują na wizerunek Twojej firmy.
Super organizm, wzór dla przedsiębiorstwa, który procesy logistyczne, zakupowe, budżetowe
i planowanie ma dopracowane do najwyższej perfekcji.
I ten superorganizm jest maskotką Twojego Zespołu.
Maskotką, która może nie daje się
przytulać - choć pogłaskać może
i by się dała, ale daje
dużo więcej.

CERTYFIKACJA

ZESTAWY UPOMINKOWE
Obdarz swoich kontrahentów EKO zestawami z ula
zestaw o wartości 1200 zł *

Fascynujące zajęcie przy ulach dla Twoich pracowników
i kontrahentów.
• prace przy ulach (podglądanie pszczół przy pracy)
• produkcja woskowijek
• wytwarzanie świec
• zajęcia kulinarne
• budowanie hotelików dla pszczół samotnic

EMOCJE NA EKRANIE
OGLĄDAJ W INTERNECIE JAK PRACUJĄ TWOJE PSZCZOŁY

voucher o wartości 1500 zł *

Dzięki nagraniom możesz podglądać pracowite owady przy pracy,
tak jak bociany czy sokoły w gnieździe.
Regularnie będziemy wysyłać informacje, które możesz
wykorzystywać marketingowo.

APIINHALACJA

karnet o war tości 250 0 zł *

ISO 26000
BREEAM
LEED
Dzięki współpracy z nami łatwiej
uzyskasz certyfikaty, które coraz
częściej są używane jako narzędzie
w negocjacjach ze świadomymi
Klientami.

IMPREZY INTEGRACYJNE I WARSZTATY EDUKACYJNE

50 aromatycznych sesji apiinhalacji
dla 200 osób*
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MIÓD - 50 słoików miodu z własnego ula
całość oznakowana Twoim LOGO *

Razem zadbajmy o zdrowie Twojej
rodziny, Pracowników i Klientów

UL W BI ZN ES PA SI EC

MARKETING

Posiadając ul w Pasiece możesz zaoferować
swoim pracownikom dodatkowe możliwości rozwoju i odpoczynku.
Otwierasz możliwości dawania i brania.
Wolontariat pracowniczy umożliwi zdobywanie dodatkowych
kompetencji.

POCHWAL SIĘ SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Przygotujemy dla Ciebie materiały, żebyś mógł się pochwalić,
tym co robisz.
Otrzymasz pakiety materiałów FOTO/VIDEO prosto z Pasieki.
Dodatkowo nasze materiały będą zawierały informacje
o współpracy z Twoją Firmą. Nie zapomnimy o Was na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych.
* przy pakiecie PREMIUM

WARTOŚCI DODANE

Magazyn 67 przygotował specjalną ofertę.
Jako Partner Pasieki będziesz mógł na preferencyjnych
warunkach zamieszczać relację z prac w pasiece oraz opowiadać,
jaka jest Twoja wizja odpowiedzialnego biznesu.
www.fundacjapszczola.org

www.magazyn67.pl

CZY WIESZ, ŻE:
Matka pszczela może
żyć nawet 5 lat, trutnie do roku,
zaś pszczoły robotnice w okresie
od wiosny do jesieni żyją
przeciętnie 5-6 tygodni.

IMPREZY INTEGRACYJNE I WARSZTATY EDUKACYJNE

DLA KOGO?
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ZRÓB SWOJĄ WOSKOWIJKĘ
Woskowijka służy do pakowania i przechowywania żywności. Jest wielokrotnego
użytku. Zapakowana w niej żywność dłużej zachowuje świeżość. Kanapki zapakowane
w woskowijkę i zabrane do szkoły lub pracy mają piękną oprawę.
To prawdziwie ekologiczna alternatywa dla folii spożywczej i woreczków foliowych.
· dowiesz się, jak z naturalnych składników zrobić woskowijkę
· nauczysz się technik, które będziesz mógł powtórzyć w domu i pokazać znajomym
· w naszej pracowni razem zaprojektujemy i zrobimy Twoje pierwsze woskowijki
· zdobędziesz wiedzę jak o nie dbać, żeby długo Ci służyły.

ZAJĘCIA (NIE TYLKO) KULINARNE

HERBATKA W WINDSORZE
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DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
DLA PRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW FIRM
DLA OSÓB PRYWATNYCH
• pomysł na urodziny,
• warsztat y dla grupy znajomych
• pikniki dla dzieci.

NOTKA TECHNICZNA

Zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia w pasiece przeprowadzamy w grupach do 30 osób, w przypadku spotkań na eventach
oraz w szkołach i zakładach pracy ilość osób do ustalenia.
Warsztaty mogą odbywać się w naszej pasiece i pracowni a także w szkole, firmie oraz podczas
eventów.
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczone osoby.
Zajęcia przy ulach odbywają się w strojach pszczelarskich.
Każde zajęcia rozpoczynamy porcją wiedzy dotyczącą bezpieczeństwa.

Pszczoły samotnice nie żądlą. Dlatego możesz je bezpiecznie hodować na balkonie,
działce lub ogródku. Nie wymagają specjalistycznej opieki, a co najważniejsze zapylają
rośliny lepiej niż pszczoły miodne*.
· poznasz życie pszczół samotnic
· dowiesz się, jakie rośliny zapewniają im pożywienie
· zbudujesz hotelik dla pszczół murarek
· dowiesz się jak o nie dbać, żeby się cieszyć nimi w kolejnych latach
· dowiesz się, ile pszczół musisz mieć na balkonie, w ogrodzie, na działce,
żeby skutecznie zapyliły Twoje rośliny
· dostaniesz od nas instrukcje, żeby samemu móc zbudować domek dla zapylaczy.

PSZCZOŁA MURARKA
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· w ofercie posiadamy gotowe domki dla pszczół samotnic
· jeżeli lubisz majsterkować - mamy w ofercie zestawy do samodzielnego
montażu
· powiemy gdzie i na jakich zasadach można nabyć kokony
pszczół murarek
· powiemy, jak wygląda życie pszczół samotnic
· dowiesz się, jakie rośliny zapewniają im pożywienie
i jak o nie dbać, żeby się cieszyć nimi w kolejnych latach
· pomożemy określić jaką ilość pszczół potrzebujesz żeby Twoje rośliny
były właściwie zapylone

APIINHALACJA
Domek do apiinhalacji jest miejscem, gdzie można odpocząć
i zregenerować siły. Oddychając zjonizowanym pozbawionym
bakterii wirusów i chorobotwórczych grzybów powietrzem z ula
w pierwszej kolejności można zauważyć znaczącą poprawę jakości
snu, ale to nie wszystko.

ZANURZ SIĘ W POWIETRZU Z ULA
Zapach miodu, olejków eterycznych z kitu pszczelego, mleczka pszczelego, wosku
oraz pyłku ogrzanego przez pszczoły, delikatne wibracje i uspokajające dźwięki
to wszystko składa się na terapię, która w Polsce jest odkrywana na nowo ale
w Japonii, Rosji, Austrii czy Francji ma bardzo długą tradycję.

WSPOMAGA LECZENIE:
• chorób układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa i inne)
• syndromu ciągłego zmęczenia
• chorób układu moczowego
• chorób reumatycznych
• chorób serca (podwyższone ciśnienie krwi)
• chorób układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa i inne)
• bezsenności i chorób układu nerwowego

WAŻNE!!!

Korzystanie z terapii jest bezpieczne. Będą w domku nie ma kontaktu
z pszczołami, ponieważ są one umieszczone w dolnej osiatkowanej
części pod ławkami, na których można się położyć i odpocząć.
W domku może jednocześnie przebywać do 4 osób.
Jedna sesja trwa 30 lub 60 minut.
W ofercie mamy bilety jednorazowe i karnety.

GDZIE MOGĘ MIESZKAĆ?
• BALKON • OGRÓD
• DZIAŁKA • PARK
• DRZEWO
Po rośliny, które dają najlepsze pożywienie dla pszczół
zgłoś się do naszych partnerów:

EDUKACJA

EDUKACJA

45 MINUT
ZA JĘĆ
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„ŻYWE LEKCJE”
W TWOJEJ
SZKOLE

W SZKOLE LUB
W P R AC O W N I
FUNDAC JI

ZOSTAŃ MŁODYM PSZCZELARZEM
- zajęcia przy ulach

NIE TYLKO MIÓD

- wytwarzanie:
pszczelego,
• świec z wosku
mydła
• ekologicznego
• woskowijek
zół
• poideł dla pszc

UPOMINKI
DLA
C AŁE J KLASY

WARSZTATY
SENSORYCZNE
DLA CAŁEJ KLASY

LINARIA
MIODNE KUwujemy pyszności
- przygoto

CZOŁY
DZIKIE PSZwnić im mieszkanko

ZA JĘCIA
ADEKWATNE
DLA GRUPY
WIEKOWE J

- jak zape

TEMAT
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wiedza w praktyce

SŁUCHACZE
OD 5 ROKU
EJ

A
GRA MIE JSyKmiodu w Pile
- szukam

LUB
90 MINUT

ŻYCIA

„Żywe lekcje” przeprowadzimy w naszej
pasiece lub w twojej szkole.
Zależy nam, żeby lekcja nie była bardziej
kosztowna niż wyjście do kina, a warsztaty
tańsze niż dopłata do popcornu.

PRAKTYK
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ZAJĘCIA
DLA GRUP
DO 120 OSÓB

PRZYSZKOLNY OGRÓD
ZAJĘCIA W TWOJEJ SZKOLE

2 x 45 MINUT
WYKŁAD + ZA JĘ
CIA
P R A K T YC Z N E

A

d
Stwórzmy razem ogró
• wybór roślin
• prace w ogrodzie
• jak pielęgnować ogród

PRZEZ
C AŁY ROK
S Z KO L N Y

Domek dla zapylaczy
• budujemy domek
• wybór miejsca i instalac
ja
• zasiedlenie pszczołami

Jak umilić pszczole życie
• robimy poidła dla pszczół
• jakie bajki lubią pszczoły
• porządki w hoteliku

CZY WIESZ, ŻE:
Podczas lotu pszczoła wykonuje
od 350 do 450 ruchów skrzydełkami
na sekundę, dzięki czemu może
uzyskać prędkość lotu
w granicach 20-60 km/h

45 MINUT

POMOC
W ORGANIZACJI
DOJA ZDU
Pełna oferta i warunki uczestnictwa na
www.fundacjapszczola.org

DZIAŁANIA I DOŚWIADCZENIA

LUDZIE

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I PRACĄ
EDUKACJA PRZEZ DOŚWIADCZENIA!

SZKOLENIA
Spełnieni życiowo, pełni pasji i chęci do życia, dzielimy się tym, co mamy:
pasjami, wiedzą zainteresowaniami i wartościami.
Sprawdza się stwierdzenie, że przyciągamy takich ludzi jakimi jesteśmy.
Nasza pszczela rodzina rośnie.

MARZENIA

DOM DLA OSÓB STARSZYCH

Bezpieczeństwo - opieka według potrzeb
Wolność i samodzielność – rodzina i przyjaciele mogą nas odwiedzać kiedy chcemy

EVENTY

WARSZTATY
„Pracując dla samych dóbr
materialnych budujemy sobie więzienie.
Zamykamy się w samotni ze złotem
rozsypującym się w palcach,
które nie daje nam nic,
dla czego warto byłoby żyć.”
Antoine de Saint-Exupery

WŁASNA PASIEKA
PRODUKCJA MIODU I WYROBÓW PSZCZELICH
HOTELIKI
INSTALACJA HOTELIKÓW I ULI
PROWADZENIE PASIEKI W IMIENIU NASZYCH KLIENTÓW

DOŁĄCZ DO NAS

(albo nie mogą – kiedy nie chcemy:)

Potencjał – doświadczenie ile można się dowiedzieć o życiuw ciągu 70 – 80 lat,
Ludzie starsi pracowali zawodowo i często są ekspertami w swoje dziedzinie.

Aktywność – taras, ogród, pasieka,
Ciepło – posiadanie własnego zwierzaka
Bycie potrzebnym
przykładowa wizualizacja
Domu Opieki
www.wybieramprojekt.pl

CZY WIESZ, ŻE:
Matka pszczela poza okresem
zimowym składa dziennie
od 300 do 3000 jajeczek,
a w skali roku ok. 130.000.

PASIEKA I PRACOWNIA biuro FUNDACJA PSZCZOŁA
Kołobrzeska 15 Staromiejska 48
64-920 Piła 64-920 Piła
osoba kontaktowa:
Bożena Wola - Prezes Zarządu
tel. 666 606 036
bozena.wola@fundacjapszczola.org
www.FundacjaPszczola.org
KRS: 0000754011

