


Półka Karpacka jest systemem prezentacji, promocji i sprzedaży produktów górskich, które zostały zidentyfikowane 
i wybrane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym fakultatywnego oznaczenia - Produkt Górski. 
Wybrane produkty regionalne są przedmiotem oceny i systemu kontroli jaki powstaje w ramach działalności 
Stowarzyszenia „Produkt Górski”. 



Półka Karpacka ma za zadanie przybliżyć konsumentom zarówno smak jak i specyfikę produktów z terenów 
górskich. Pasmo Karpat rozciągające się na południu Polski obejmuje swoim zasięgiem 3 województwa : 
podkarpackie, małopolskie i śląskie. Są to województwa, które dzisiaj posiadają wspólnie najwięcej wpisanych na 
Listę  Produktów Tradycyjnych wyżej wymienionych produktów regionalnych. Charakter terenów górskich 
powoduje, że konsument często nie ma możliwości poznać wszystkich smaków. Dlatego Smak Karpat w postaci 
produktu górskiego zebrany w jednej przestrzeni stworzonej dla prezentacji jest łatwo dostępny, a ponadto opatrzony 
znakiem Towarzystwa Produktu Górskiego bezpieczny i wysokiej jakości. 



Półka Karpacka ma za zadanie poprzez swoje produkty dotrzeć 
do świadomych odbiorców ceniących sobie zarówno jakość jak i 
estetykę kupowanych produktów. Produkt górski jest 
ekologiczny, częstokroć pozbawiony konserwantów co nadaje 
mu charakter produktu zdrowego i godnego zaufania. Stworzony 
system ma edukować, trafiać w wyszukane gusta konsumenta i 
być dostępny w takich miejscach jak hotele, ośrodki rekreacyjne, 
lotniska, małe punkty sprzedaży żywności ekologicznej, czy też 
urzędy. Nie wyklucza się dostępności systemu w stacjach 
benzynowych, stacjach narciarskich celem kreowania mody na 
produkty wysokiej jakości. System jest przyjazny dla 
funkcjonujących już na terenie Polski klubów zakupowych i 
śmiało może być elementem funkcjonowania w kilku tego typu 
systemach dystrybucyjnych.



Półka Karpacka to również estetyka, symbolika i duży nacisk na 
regionalny charakter dystrybutora jakim staje się w postaci 
przestrzeni handlowej. Półka wykonana jest z drewna 
jesionowego poprzez rozety wkomponowane w szyby nawiązuje 
do charakterystycznego elementu wspólnego dla całego pasma 
Karpat jakim jest właśnie wyżej wymieniona rozeta.



Półka Karpacka to bogactwo i różnorodność obszaru górskiego łańcucha Karpat. W swoim założeniu w przyszłości 
będzie obejmowała nie tylko obszar polskich Karpat, ale też produkty z krajów karpackich jakimi są Rumunia, 
Ukraina, Czechy, Słowacja, część Serbii i Węgier. Tym samym Półka Karpacka jest pomostem dla wymiany 
wzajemnych doświadczeń, poznawania piękna i mistycyzmu karpackiej przestrzeni.



Półka Karpacka funkcjonuje w dwóch modelach: półka wyłącznie dla produktów suchych i napojów oraz półka z 
urządzeniem chłodniczym dla produktów najbardziej charakterystycznych dla Karpat – serów górskich, które 
występują pod różnymi postaciami i z różnym nazewnictwem. Należy tutaj wspomnieć, że drogę dla produktów 
regionalnych dla Polski w Unii Europejskiej otworzyła zarejestrowana w 2007 roku - bryndza podhalańska. Rok 
później zarejestrowany został najbardziej rozpoznawalny w Polsce ser owczy – Oscypek. Urządzenie chłodnicze 
pozwala również na prezentację i sprzedaż innych produktów górskich wymagających chłodzenia typu wędliny, czy 
inne przetwory. 



Półka Karpacka jest projektem wspierającym kampanię reklamową odbywającą się obecnie na terenie Małopolski, a 
mającą za zadanie promocję produktów górskich.

Stworzenie stabilnego i autoryzowanego systemu sprzedaży produktów regionalnych wzmocni nie tylko marki 
lokalne, ale również regionalne i makroregionalne. 
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