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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
………когато селският бит бе част от всекидневието и позволяваяше на всички да се събират около
голямото огнище и да изпият чаша вино Cанджовезе под навеса, когато хората обикаляха селските
дюкяни и се събираха на мегдана.... Да възродим забравените традиции и да заживеем в онова
спокойно и “човешко” измерение, което е било на нашите деди и …………още по-назад във времето……………
Това е атмосферата, която Фаусто никога не е забравял през единадесетте години, в които е бил търговски

директор на голяма международна компания. Разбира се, че тази топла семейна атмосфера може да
подобри живота, но не само неговия, но и на много други хора. През 1982 той решава да заживее в
провинцията заедно със семейството си. Избраното място е в Долината Вал Биденте, от тосканскороманьолските Апенини; една изоставена и считана за лоша туристическа дестинация зона.
Но за Фаджоли, селото притежава голям потенциал за икономическо
развитие и, посредством проекта “Ферма”, инвестира смело в двата
елемента, които през онези години не са имали никакво икономическо и
търговско значение: ценностите и традициите на селския свят. Той
прилага натрупания опит като мениджър, в една среда, която винаги е
обичал. Така се заражда първата ферма, чиито врати са винаги отворени за
всички тези, които искат “да се откъснат от градското ежедневие” и да
вкусят ароматите на една Природа, която за семейство Фаджоли е станала
начин на живот.

През следващите години, други ферми се присъединяват към първата, днес обединени под името Ферми Фаджоли.
Ангажираност, способност и креативност са превърнали тези ферми, в началото само селскостопански и полуизоставени, в една
голяма “Многофункционална Ферма”, способна да прави предложения на 360°: от селско гостоприемство до типичния продукт,
от учебна база за еко-туризъм до европейски проекти за териториален маркетинг. Европейският Съюз, заради качеството,
многостранността и завършеността на тяхната гама от предлагане и пилотни проекти, ги определя като “ферми образец”.
Ангажираността на Фаусто да създава работа,заетост и устойчиво развитие в един селски район, е допринесла, за
развитието на проекти, признати от Европейския съюз като проекти с високо качество и стойност за Обединен
Европа.“Проектът Ферма” служи за модел на много предприемачи, които се обърнаха към работната група на Ферми Фаджоли,за
да получат информация относно възможността да предприемат аналогична дейност и да създадат собствени ферми.
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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
През 80-те години изборът бе смел,също и
поради факта, че феноменът “селски туризъм”
все още не бе разпространен и земеделците от
долината изобщо не са били убедени в успеха
на дейността, считайки че селският свят не
може да представлява интерес за туриста.

Първата значителна промяна стана, когато
местните жени бяха включени в
инициативите на фермата, като приготвят
типични продукти от Територията и пекат
закуски за преминаващите туристи.
Като резултат от този скромен опит да печелят
от туризма, местните жители ставали все поактивни в дейността на Фермата. Те
обогатявали предлагането на разнообразни
продукти, естествени или преработени, но
винаги свързани с територията.
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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
От самото начало действията били:
**включване на жените ( “azdora”, както се казва на
диалекта на Романя)
**създаване на мрежа от връзки с местни партньори,
включвайки жителите, асоциациите, фирмите и всички
тези хора или организации, които по различен начин
представляват интерес за територията
ЕДНА ОТ
ОСОБЕНОСТИТЕ НА
ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ СЕ
СЪСТОИ ИМЕННО В
СПОСОБНОСТТА И
ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ
УЧАСТВА АКТИВНО И
ДА СЕ ПРАВЯТ
СЪПРИЧАСТНИ
ВСИЧКИ
ТЕРИТОРИАЛНИ
СУБЕКТИ

**инвестиране за подсилване на предлагането, стремейки
се да се засили конкурентноспособността. Туристическият
продукт, за да е печеливш, трябва да бъде характеризиран
със силна териториална идентичност и трябва да бъде
живян от местното население, за да предаде по този начин
автентични емоции и ценности, свързани с територията
**преоценка на ролята и значимостта на земеделеца;нов
подход към живота на село чрез предлагане на една
Територия и традиция с дълбоки корени в бита и характера
на хората, които живеят така от векове; придаване на нови
стойности в ценностната система на селските жители
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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
Ангажирането на всички субекти от селската общност
става посредством срещи на фирмите от Територията, за
да се съпоставят различни начини на управление.
Заключенията от тези срещи помагат за взимане на
решения и предприемане на мерки за подобряване на
дейността и оптимизиране работата на всички фирми на
дадена територия.
Използвахме управленски подход, резултат от
предходен трудов опит, но от първостепенно значение
бе любовта към собствената земя, собствените традиции
и собствената общност.
В резултат на активното предлагане на продукти и
услуги, ние привлекохме интереса на различни туристи
и всеки от тях намери точно това, което желае. Ние
постигнахме удовлетворение за вложения труд и
усилия, а туристите оставаха доволни от получените
услуги.
ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕРМИ ФАДЖОЛИ СРЕЩАХМЕ ТРУДНОСТИ И ПРЕЧКИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР, НО
ПОСТИГНАТИЯТ СИНХРОН В КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И СЪЗНАНИЕТО ЗА “СИЛАТА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО”
НА НИВО МЕСТНА ОБЩНОСТ, СПОМОГНАХА ЗА УСПЕХА НА ВСИЧКИ ФИРМИ НА НАШАТА ТЕРИТОРИЯ.
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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
Страст и избор на живот, любов към Земята и към своите
Културни Традиции: това са невидимите, но основни
градивни елементи на нашето битие.
От над двадесет години фамилия Фаджоли участва лично при
разпространението на своя опит чрез изработване на програми за доцентури
и мaгистратури към Университети, Институти, Образователни организации,
Публична администрация и сред предприемачите от района, защото е
убедена, че една фирма, дори и да е успешна, може да има бъдеще само ако
действа в синхрон с всички останали фирми от Територията:
селскостопански, занаятчийски, търговски и туристически. С вяра в силата
на ресурсите на “селото” Ферми Фаджоли организират стаж във фермата за
Работници и бъдещи специалисти. Проектът “Ферма Фаджоли”, се е
развивал ден след ден, с участието и на дъщерите Франческа и Федерика,
които в свободното си от училище време, са участвали активно във
всекидневните работи на фирмата. Когато стават пълнолетни, през 1999,
избират да се присъединят към баща си и да развият едноличната фирма в
малко кооперативно сдружение. Днес работят на пълен работен ден във
фирмата. Предприемаческата инициатива, започната от родителите преди
повече от двадесет години в долината Вал Биденте, днес може да се каже е
напълно осъществена, както показват и постигнатите резултати на пазара и
широкия отзвук, който имат в света на информацията предложенията на
“Ферми Фаджоли”.

Francesca, Fausto, Federica, Mila

Издание на Елена Тибилети
Журналист от Група
“Само 24 Часа”

Водени сме от голямата си страст към земята, дълбоко
обичаме нашата работа, затова и нашите ферми имаха
такъв успех.
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ФЕРМИ ФАДЖОЛИ
От онази далечна 1982, “много вода изтече под мостовете” и Ферми
Фаджоли продължиха започнатия път, ориентирайки днес тяхното
преобразуване в това, което със сигурност е приоритет в списъка на
необходимите реквизити за високо качество на живот: да накараш госта
да изживее в естествена природна среда всичко онова, което
допринася за здравето на духа и тялото.
Една ценна философия за добро здраве и пълноценен живот, чрез
осигуряване на незабравими преживявания. Екскурзии в планината за
събиране на билки, бани със сено, здравословна сауна с билки и кални
бани. Аромати и места за забвление и отмора на госта и за предаване на
сила и хармония чрез четирите основни елементи на живота: Въздух
Огън Земя Вода.

НАШИЯТ ПРОЕКТ
ЗА УЧЕБНА ФЕРМА,
БИОСЪВМЕСТИМА И
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА БЕ
ИЗПЪЛНЕН
УСПЕШНО

Истинска баня на младостта, е тази на току-що събраното сено за всички
любители на wellness в центъра за красота със сауна, турска баня, хидромасаж,
вана със соли и в добавка - билков чай, на фона на приятна музика. Автентична
атмосфера за пълноценен отдих и отмора!
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НАШИЯТ ПРОЕКТ ЗА УЧЕБНА ФЕРМА,
БИОСЪВМЕСТИМА И МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
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НАШИЯТ ПРОЕКТ ЗА УЧЕБНА ФЕРМА,
БИОСЪВМЕСТИМА И МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
Търсенето на териториална идентичност бе основното, върху което работихме при избора
на проектни предложения с цел да се развиват типичните характеристики и да се придава
стойност на територията.
Строителството е
ЧИСТИ ЕНЕРГИИ И
осъществено, като
СЪВМЕСТИМИ ТЕХНОЛОГИИ
са избрани
естествени
За ограничаване на последствията на
материали като
СКАЛА и
прекомерната употреба на природни ресурси
КАМЪНИ за
и
на
замърсяването
ние
изградихме
Урок във фермата
основния градеж
инсталации за преработка на слънчевата и
на сградата, с
вятърната енергия. Поставени са слънчеви
подходящи
панели за
преобразуване на слънчевата
БИОЛОГИЧНО И
размери
енергия в електрическа, като се използват
БИОДИНАМИЧНО
ДЪРВО за
химико-физическите свойства на силиция.
гредите,
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ
Освен това е инсталиран вятърен генератор от
покрива,
Разделното събиране на боклука и неговата
3 KW, който благодарение на въртенето със
навесите и
повторна употреба намалява количесвото
силата на вятъра, е в състояние да
вътрешното
на веществата за изхвърляне и, в
стълбище;
последствие, търсенето на суровини. За възпроизведе чиста енергия и да задоволи
ТЕРАКОТА за тази цел предвидихме обработката на напълно на Фермата.
пода,
отпадъците, произведени от фермата и
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
облицовките, последващата им употреба.
праговете;
Водопречиствателната инсталация функционира чрез фитопочистване, посредством корените на растения като
КЕРЕМИДИ за
папрат и др. Изградена е и система за събиране на дъждовните води. Всичко е свързано с канали към една
събирателна
вана , снабдена с помпа която разпределя събраната вода. По този начин снабдачването с вода и
покриване на
пречистването
на
използваната вече вода, допринася за повторната й употреба извън домакинството: за поливане,
покрива.
за употреба в тоалетните и т.н. В резултат постигаме добър икономически ефект, но най-вече, спомагаме за
опазването на природата.
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НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
СТАЖ ВЪВ ФЕРМАТА
За осъществяването на конкретен образователен опит, който посредством по-близко взаимоотношение между света на
Училището този на предприемачите, проверява способностите на младите, тяхната ориентация и професионално
изграждане.
Целта е да се даде на учениците, в един реален контекст на работа, възможност да
експериментират техните “идеи – проект”, като ги превръщет в действащи лица
при организиране на дейността на Фирмата и на Територията.
**система на специфични методи, изработени по време на много години на
изследване и дейност, произлизащи от нашия опит “на полето”
**индивидуален растеж, групов и развитие на човешкия потенциал

УЧЕБНА ФЕРМА
& ЗЕЛЕНИ СЕДМИЦИ

С проекти “На училище във
фермата”, като се използват
I.A.E.R.T.
тематични курсове, предлагаме (International Association of
“ключът
за
разчитане”
на Expert in Rural Tourism and
средата, за да допринесем за Agritourism). Асоциацията
израстването на един съзнателен стимулира изследването и
проекти за
консуматор, който се радва не
селскостопанското
само на своето здраве, но ще
развитието във всички
допринесе за подобряване на държави по света. Ферми
Фаджоли са членове на
производствата, на пазара и
асоциацията
в сектора на
най-сетне на качеството на
Селския Туризъм.
живота.

УЧИЛИЩЕ НА ВКУС
Един стаж във фермата, който увлича младите поколения при
откриването на онези ценности, свързани с хранителните
традиции, които представляват едно културно и историческо
наследство и предлагат интересни възможности за нови
професии и фирми. ”На Училище на вкус”, за да се
премине от образование на храната към образование на
вкуса, за поддържане на връзката с Територията, със
сезоните, със здравните и културни връзки на акта на
хранене. За да се придаде стойност и да се продава нашето
огромно гастрономно наследство, което пазарът на Северна
Европа очаква с организирани и ефикасни оферти.

IN.FOR.MENTInternational High School for Innovation in
Information, Education and Management

Създава
се
от
едно
споразумение
между
италианските университети и Ферми Фаджоли за
активиране на инициативи, които отговарят бързо и
гъвкаво
на
нуждите
на
образованието,
на
актуализирането и на реализирането на пилотни
национални
и
европейски
в
сферата
на
икономическото и културно развитие на Територията.
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НАШИТЕ ПРОЕКТИ
DRQ

BIOBENESSERE-HAPPY BIO

Проект на Camera Work за териториална
маркетингова кампания и търговия,
Област Марке.

Ферми Фаджоли реализираха действия по промотиране
на био продукти в сферата на туризма, посредством
новаторската формула Хепи Био. Предлагане на Happy
Hour със закуски от биологични плодове и зеленчуци и
Традиционни Вечери в хотелите от крайморските
курорти.“Дни във фермата” е инициатива, която предлага бинома море-поле
като един голям ресурс за производство на качествени продукти и като извор на
здраве и здравословност на средата.

EQUAL

DISTRETTO RURALE DI QUALITA’

GREEN AND SPORT Проект на

Камера Уърк за МИГ Олястра (Сардиния)
за: създаване на мрежа между Селски
Територии;
стимулира
спортни
дейности свързани със селския свят и
природата в Територията на Олястра.

LEONARDO

DA

VINCI

Предприемаческо
засилване
Management” Създаване на
на структурата на социалната
въз основа на
European Academy for Rural Territories Hospitality заетост
икономика във Валнерина
определени способности.
E.A.R.T.H.
Академията
е
Сътрудничеството
между
Консорциум BIM, Териториална
Туристическа услуга и Ферми
Фаджоли има за цел да придаде
стойност
на
икономическия,
предприемаческия потенциал на
Абация
ди
Сан
Феличе
ди
Нарко(PG).

SUDNORDSUD

Ферми Faggioli сътрудничат с акции
Италия Lavoro SpA на помощ и подкрепа
по отношение на управлението на
разположения, обучение и помощ за
подкрепа на партньорството и трансфер
на модели за управление в областта на
устойчивия туризъм.

европейска мрежа за обмен на
добри
практики
за
едно
териториално
управление
в
състояние да обедини туризма,
селското
стопанство,
земеделието,
занаятите,
околната среда, културата и
образованието
в
едно
общо
планиране
за
развитието
и
остойностяването на Селската
Територия.
Гражданите,
училищата и образователните
институти, както и туристите,
които посещават Територията се
облагодетелстват по конкретен
начин от направените действия,
за постигане на определените
цели.

“Agriturism

възможност за
качеството на

УЧАСТВАЩИ

СТРАНИ
Австрия
България
Дания
Германия
Гърция
Италия
Латвия
Холандия
Полша
Обединено
Кралство
Румъния
Словения
Испания
Швеция
Турция

Създаване и управление на
PMI Andine:
Перу – Колумбия – Еквадор - Боливия

Финансирано от Министерство на Външните
работи и организирано от Университетски
център на Бертиноро-FC. Теми на проекта:
връзката селско стопанство-туризъм-околна
среда и направа на туристическите системи като
най-важни стратегии.
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НАШИТЕ ПРОЕКТИ
TERREDIMANFREDI Ангажиране на младите за
един нов модел на развитие на Вале дел’Алто
Платани Мусомели (CL)

PROMUOVITALIA
Проект на Председателството
на Министерски Съвет, Отдел
по Развитие на Туризма, със
съдействието на ENIT и на
дружеството
Промуови
Италия, с който се дава шанс
за развитие на управленски
умения.
Стажантите
се
обучават директно на място, в
условията на една действаща
структура: как да се започне
бизнес в туристическия сектор
и как да се представя и
развива имиджа на селския
туризъм
посредством
придаване на стойност на
Територията.

TERREDISARDEGNA Работна група за селското
развитие на Сардиния, Нулви (SS)
PSIE EWIV -GEIEЕвропейска Група за икономически интерес
за обмен между европейските страни
посредством Селското Стопанство, Околната
среда, Туризма и Културата. АвстрияГермания-Италия
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ И НОВИ ФОРМИ
НА ТУРИЗЪМ”

Тази магистърска програма, първа в Италия, пропагандира
коопериране между Териториите, като създава истински мрежи от
туристически производители.
Един туризъм, който набляга на емоционалния аспект, на
сърдечното гостоприемство и на способността да предложиш
незбравими преживявания. Магистърската програма анализира
местните и глобалните туристически теми, култура и идентичност
на Териториите, услуги по управление, местен маркетинг,
устойчивост, създаване на мрежи и употреба на новите технологии.
MASTER “JUNIOR MANAGER PER LO SVILUPPO RURALE”

Ферми Фаджоли са партньор на Магистърски програми,
проектирани от Туристическата Система (PZ)

EMISSIONE ZERO

Екологични храни за
Колективното ресторантьорство,
посредством създаването на
списък от селскостопански
фирми, занаятчийски, малки и
средни от хранително-вкусовия
бранш за доставка на качествени
продукти на ресторантите.

Проект МИГ Л’Алтра Романя
(FC).
FARMER’S MARKET

За подобряване достъпа до
местните храни на пазарите на
Територията, като се ангажират
Общините да дават подходящи
места на селскостопанските
предприемачи, които
възнамеряват да продават
директно продуктите си

INTERREG/CARDS-PHARE INTEGRA Развитие на модел

за контрол, планиране и устойчиво управление за придаване
на стойност на защитени зони.
INTERREG/DIR Селският район като икономически модел
за интегриране на териториални производствени системи.
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СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ & ТИПИЧНИ ПРОДУКТИ
ДА СЕ ХРАНИМ КАТО СЛЕДВАМЕ
РИТЪМА НА СЕЗОНИТЕ
Всички
храни,
които
ядем,
се
трансформират в мускули, стави, кръв,
енергия и допринасят за нашето
развитие, като увеличават имунитета
срещу болести. Тъй като човек живее
в Природата и с нея трябва да е в
равновесие, а това става посредством
консумирането на наличните към
момента
храни.
С
храненето
подпомагаме функциите на отделите
органи на нашето тяло, които са
свързани с определен сезон. И в такъв
период трябва да ги предпазваме за
наше здраве, като се учим да
консумираме
продуктите
според
сезона,
вкусни,
здравословни
и
питателни
и
в
състояние
да
предпазят здравето ни.

СТАРИ РЕЦЕПТИ
Един празник на ястия, които
предлагаме по линията на
природно отгледани продукти
и обработени без добавката на
химически вещества; убедени,
че всичко е за благото на
потребителя,
на
производителя и на околната
среда.
Ако към откъснатия в

овощната градина плод,
добавим информация за
традициите, ние ще
придадем нова стойност
на този плод, който ще
донесе на потребителя
познания за света на
селското стопанство и ще
повиши информираността
за биологичното
разнообразие.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ИЗЧЕЗВАЩИ ВИДОВЕ
Автентични раси, за поддържане на
биоразнообразието
и
за
съхраняване, на тези, които са на
път да изчезнат. Добре адаптирани
към климата и средата ни, те
притежават многовековна история,
която обогатява с нови знания за
Селската Традиция и живота сред
Природата.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА НАШИТЕ ФЕРМИ ОПАЗВА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ТРАДИЦИИТЕ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ НА
ГОСТА ЕДИН ПРОДУКТ С ВИСОКА СТОЙНОСТ

Нашето предложение е плод на внимателно проучване за
намирането на Вкусове и Аромати от миналото, с рецепти,
свързани с ритъма на сезоните и с един древен опит,
изживян край огъня на големите огнища или в сянката на
вековни дървета. Един празник на Вкуса, който предлагаме
по линия на Продуктите, плод на естествено отглеждане и
преработени без добавка на химикали.
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НАШАТА ОФЕРТА
ПАЗАР
Животновъдство

Селско стопанство

Селски туризъм

Апартаменти
Къщи за настаняване

Овце, коне,
пчеларство

Селскостопански
насаждения
Зеленчуци, плодове,
Житни растения,
лозя,билки

Дейност
Тематични събития
и здравни центрове

Стаж във фермата
Преработка
Конфитюри,
ликьори, козметика,
гъби

Прием

Образование
Учебна ферма,
Университет,
Образователни
Институции

Публични Организации

Дейност
Зелени седмици,
Земеделски сбирки,
Фирмени събирания.

Велосипеди, стрелба с лък,
катерене, ориентиране,
астрономически наблюдения
Конна езда
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НАШИЯТ ПАЗАР
ПАЗАР
Селски туризъм и
Многофункционалност

Селскостопански

Директно: каталози,
Устна информация и гидове

Директна продажба
във фермата
Фирмено
самозадоволяване

Агенции, Туроператори, Панаири
Училища, Университети
Образователни организации

Търговски центрове,
Хотели и ресторанти
Проект Море & Планини

Интернет
Кореспонденция
Осинови дърво
Осинови земеделец

Фирми за
Образование на открито
Комуникации и
Маркетинг
Основни данни
База данни
Достоверна информация за пазара
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Fausto Faggioli
Territorial Marketing Manager
Cell. +39 335 6110252
ff@fattoriefaggioli.it

СЪЗДАВАНЕ
И РАЗВИТИЕ
НА
ФЕРМИ ФАДЖОЛИ

Inviami una e-mail:
ff@fattoriefaggioli.it

Seguimi su:
www.twitter.com/
faustofaggioli

Con me su:
www.facebook.com/
fausto.faggioli

Video su:
www.youtube.com/
user/FaggioliFausto

