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Powstanie spółki początkowo miało na celu uporządkowanie rynku sprzedażowego na sklepach 
wielkopowierzchniowych i w początkowym rozwoju nie skupiało się na promocji produktu.  Duża konkurencja 

i dostępność innych gatunków ryb w okresie przedświątecznym spowodowała potrzebę promocji karpia.
The establishment of the company, initially focused on managing the sale market in large format stores, not 

on strict product promotion. The high competition and wide availability of different fish species in pre-
Christmas period forced us to focus on promotion of the carp



Początek Spółki 
Polski Karp
2012 r. Powstanie Spółki Polski karp

2016 r. Powstanie Polski Karp –
Organizacja Producentów

2012 r. The beginning of our
company

2016 r. The begining of Polski Karp 
Organisation



Promowanie sprzedaży karpia poprzez ulotki 
przedstawiające jego walory.

Sales promotion through leaflets about carp benefits.



Promocja poprzez reklamy w wydawnictwach o tematyce związanej z 
rybactwem.

Promotion through advertisments in professional, trade and processing 
magazines.



Opracowanie certyfikatu na potrzeby wyposażenia sklepów poświadczające 
dobrostan oraz najwyższą jakość sprzedawanego karpia.

We set up a special certificate stores evidencing welfare and the highest quality
of sold carp.



2017 r - Współpraca z Firmą MAKRO Cash and Carry Polska S.A w zakresie promocji ryb w 
restauracjach. Szereg spotkań i szkoleń. Wydanie książki promującej ryby.

A strong cooperation with Makro Cash&Carry about fish promotion in restaurants : a series of 
trainings and workshops, a profesionnal book edition



Nagranie filmu w 2017 r. przy współpracy z 
Firmą MAKRO Cash and Carry Polska S.A -

pokazującego jak wygląda hodowla karpia w 
Polsce

A movie production, in cooperation with 
Makro Cash&Carry about carp culture and 

farm in Poland



Udział w Targach branży rybnej w kraju i za granicą. 
Podczas targów POLFISH 2017 Organizacja Producentów Polski Karp zdobyła prestiżowy medal MERCURIUS 

GEDANENSIS 2017 w kategorii produkt rybny. Na konkurs zgłoszone zostało sushi z karpia przygotowane przez 
firmę LUCKY FISH naszego managera Andrzeja Kalitę.
Participation in country and international fish trades.

In 2017, at Polfish trades, Polski Karp organisation was awarded a medal Mercurius Gedanensis 2017 for fish
product – a sushi from carp prepared by Lucky Fish company, led by Andrzej Kalita, our Manager.



Polski Karp - Organizacja Producentów  wielokrotnie uczestniczyła oraz 
współorganizowała 

Ogólnopolskie Dożynki Rybackie w Dworze Anna. 
Polski Karp organisation co-organized and participated many times in Polish

nationwide fish festival in Anna’s Manor.



Polski Karp - kampania O!KARP
Polski Karp – O!KARP campaign

W 2018 r. Spółka Polski Karp rozpoczęła kampanię promocyjną z udziałem 
Wojciecha Harapkiewicza – ambasadora Polskiego Karpia. Jest to seria filmów w 
internecie oraz szereg eventów mających na celu pokazanie, że karpia można 

spożywać na wiele sposobów.
In 2018 Polski Karp company started a huge advertising campaign with Wojtek 

Harapkiewicz who is our ambassador. There was a series of movies in the internet. 
The campaign promoted carp as a fish to consume in many different ways.



W 2018 r Polski Karp – Organizacja Producentów zakupiła food trucka, który po 
całej Polsce promuje karpia.

In 2018 Polski Karp bought a foodtruck which is used for carp promotion in whole
Poland.



W 2019 r. Organizacja Polski  Karp otrzymała Puchar Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Marka Gróbarczyka "Za najlepszy produkt targów POLFISH 2019" za Koftę z 
karpia w trzech smakach. Nagrodę wręczył osobiście Pan Minister w asyście m.in. Pani 
Minister Anny Moskwy, Ministra Grzegorza Witkowskiego oraz Dyrektora Departamentu 

Rybołówstwa Pana Janusza Wrony.
In 2019 Polski Karp organisation was awarded a Cup of Minister of Maritime Affairs Marek 
Gróbarczyk for the best product of Polfish trades in 2019 - kofta from carp in tree flavors.



W przygotowaniu kampania na sezon 2019. Będzie to 
rozbudowana kampania promocyjna przy wykorzystaniu 

środków masowego przekazu tj. telewizji, prasy, kina, 
outdoor oraz internetu.

We are working on 2019 campaign which is an expanded
advertising campaign in TV, press and Internet.



Nagranie filmu reklamowego promującego spożywanie karpia. 
Film do zobaczenia wkrótce.

A professional advertising movie production, to see soon



Nie zwalniamy tempa. Pracujemy z myślą o utrzymaniu karpia na rynku i 
podniesieniu sprzedaży.

We are not slowing down!
We are continously working on the high position of the carp in the 

market and as a results – on sales performances.



Polski karp - Polski skarb!
Dziękuję za uwagę

Polish Carp – Polish treasure!

Thank you for your attention!


