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Gelenekleri ile birlikte sessiz ve sakin bir hayat süren dedelerimizin nesli, çevre kalitesinin günlük yaşamın 
bir   parçası olduğu ve insanların bir kadeh sangiovese şarabı içmek için bir çardak altında toplandıgı bir 

nesildi. ………… ve daha fazlası……………… 

Fausto Faggioli, Avrupalı bir satış müdürü olarak onbir yıl boyunca hiç bir şekilde bu atmosferi unutmadı. 1982 yılından 
beri ailesi ile birlikte şirin bir kırda yaşamaya başladı ve elbette bu sıcak aile ortamı sadece kendi yasamını değil aynı 
zamanda pekçok kişinin de yaşam kalitesini yükseltmiştir. Seçmiş olduğu bu kırlık bölgenin adı Val Bidente olup, 
Appeninlerin üzerindeki Tosco- Romagnolo’da bulunan ve turizm açısından terkedilmiş bir bölge idi.   
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Halbuki Fausto Faggioli için bu kırlık bölge, ekonominin gelişimi için son 
derece büyük bir imkandı. Ancak o yıllarda ‘’Çiftlik’’ projesi ile ekonomik ve 
ticari bir faaliyet yapmak herhangi bir anlam taşımamaktaydı. Fausto, 
yönetici deneyimlerini de kullanarak tarım dünyasının değerini artırmak 
niyetindeydi. Böylelikle doğanın eşsiz kokusunu bir kez soluduktan sonra 
Faggioli ailesi için çiftlik hayatı başlamış oldu. 

Takip eden yillarda, zamanını, yeteneğini ve yaratıcılığını bu çiftliği değiştirmek için kullandı. Baslangıç olarak yari-
terkedilmiş bu bölgeyi tarımla renklendirdi. Daha sonra eşsiz ve büyük bir  çiftlikte 360 derecelik  bir hizmet hedefledi: 
Kırsal turizmden, yöresel ürünlerin üretimi, ekolojik uyumlu çiftlik eğitiminden, bölgesel pazarlamaya kadar pek cok konuya 
el atmıştır. Avrupa Birliği, çiftliğin yapmış oldugu kaliteli ve çoklu calışmaları göz önünde bulundurarak bu çiftliği ‘’örnek 
çiflik’’ olarak kabul etmiştir. Fausto’nun kırsal bir alanda iş, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma sağlama çabasının başarılı 
bir şekilde sonuçlandığı gerek vermiş oldugu tekliflerin geçerliliği ile, gerekse dış dünyaya vermiş olduğu projelerle 
sabitlenmiştir. "Çiftlik Projesi“ne benzer bir faaliyet yapma olanağı hakkında bilgi sahibi olmak için pek çok girişimci 
Faggioli Çiftligi’nin calışmalarını örnek almıştır.  
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80'li yıllarda yapmış olduğu bu seçim son 
derece büyük bir cesaret gerektiriyordu. 
“Kırsal turizm" olgusu henüz patlak vermemiş 
idi ve vadinin çiftçileri kırsal bir bölgede 
yapılan faaliyetlerin turistler tarafından ilgi 
görebileceğini düşünmüyordu.  
 
İlk önemli değişiklik bölge kadınlarının, 
hazırladıkları yöresel ürünleri bu bölgeden 
geçen turistler için çiftliğe getirmeleriyle 
başlar.  
Böylelikle sadeece bölgenin hanımları para 
kazanmakla kalmamıştır aynı zamanda yöre 
halkı  da hedeflenen kırsal turizm 
aktivitelerine katkıda bulunmaya başlamıştır. 
Bu durum hem bölgesel aktivitelerin 
artmasına hem de bölgenin zenginleşmesine 
fırsat tanımıştır.  
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İlk etapta yapılan faaliyetler: 
 
**Kadınların katılımı 
 
**Yerel ortaklarla bir ağ oluşturmak ve bu ağın içine yöre 
sakinlerini, dernekleri, işletmeleri ve farklı alanlardaki 
kurumları dahil etmek.  
 
**Artan rekabet gücünü vurgulayıp, teklifleri artırmak 
adına yatırım yapmak.Turistik ürünlerin başarılı olabilmesi 
için bölgede yaşayan halk gerçek duygu ve değerlerini bu 
ürünlere aktarır ve böylelikle ürünler güçlü bir kimlik 
kazanarak karakterize olurlar.  
 
** Kırsal bir yaşamda turizmin rolünü ve işleyişini 
değerlendirmek, gerek hayata bakış açıları ile, gerekse 
inandıkları değerleri ile bu bölgede asırlardır yaşamakta 
olan insanların karakterlerine kök salmış olan ananelerini 
desteklemek 

YÖREDE BULUNAN 
HERKESİ  
YAPILAN 

FAALİYETLERİN 
İCİNE DAHİL 

ETMEK 
HEDEFLENEN 
CALIŞMALARA 
TEMEL TESKİL 

ETMİŞTİR 
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PAZAR 

Tarım ve Hayvancılık Tarım Turizmi Hayvan Yetiştiriciliği 

Tarım Üretimi 

Transformasyon 

Koyun, at, 
arı, kümes hayvanları 

Sebze, meyve, tahıl,  
bağ, şifalı bitkiler 

Reçel, turşu, likör,  
kozmetik,  

mantar ve yer mantarı 

Konaklama 

Eğitim  

Faaliyetler  

Daireler 
Oda & Kahvaltı 

 

Eğitim Çiftliği , 
 Universiteler, 

Eğitim Kurumları 

Dağ bisikleti, okçuluk, 
trekking, gökbilimi, 

 orienteering, 
atçılık 

Faaliyetler  

Çiftlikte Staj 

 Etkinlikler 
 ve 

 Sağlık Merkezi 

Yeşil Hafta, 
 Operatörler,  
Kırsal turizm, 

 İş toplantıları  

HİZMETLERİMİZ  

Devlet Kurumları 
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PAZAR 

Tarım ve Hayvancılık 
Kırsal Turizm  
Cok İşlevlilik 

Çiftlikte doğrudan satış 

Işletmenin kendı tüketimi 

Alışveriş Merkezi,  
Oteller e Restaurantlar 
Deniz & Dağ Projeleri 

Internet üzerinden 
 rekabet 

Doğrudan:kataloglar, 
Kulaktan kulağa yayılım,  

 rehberler 

Ajanslar,  
Tur Operatörleri,  

Fuarlar 

Okullar,  
Universiteler,  
Eğitim Kurumları 

Dışardan eğitim veren  
firmalar 

İletişim ve Pazarlama 
Data Base 

Spesifik mail 

Data-Base 
Sadakat  

Talep ve sorunları dinlemek 

PAZARIMIZ  
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