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w Mieście Przemyśl i w jego okolicach. Na podsta-
wie dostępnych źródeł, a także biorąc pod uwagę 
specyfikę podróżującego podczas Euro 2012 kibi-
ca, zostały wytypowane miejsca, które w trakcie 
Euro warto promować.

Na podstawie powyższych etapów oraz 
z uwzględnieniem celów realizowanych w ramach 
strategii została opracowana koncepcja działań 
marketingowych.

Prezentowana strategia oprócz przeprowadzo-
nych badań i obserwacji, bazuje na dokumen-
tach i materiałach otrzymanych od Władz Miasta 
Przemyśl. Wzięta pod uwagę została również do-
stępna dokumentacja oraz informacje publikowane 
na oficjalnych stronach internetowych organizato-
rów, kibiców i  partnerów Euro 2012. Proponowane 
działania zostały wyznaczone metodą dedukcji. 

 
 
 
 

1. Punktem wyjścia była analiza odbywającego się 
w Polsce i na Ukrainie turnieju Euro 2012 zarów-
no pod kątem już zrealizowanych, jak również za-
planowanych działań. Kolejny etap dotyczył umiej-
scowienia Miasta Przemyśl na trasie ruchu kibiców 
podczas Euro. 

2. Następnie została przeprowadzona charaktery-
styka potencjalnych kibiców uczestniczących 
w Euro 2012 z podziałem na ogólne kategorie oraz 
mniejsze subkategorie. W podziale tym, najważ-
niejszym kryterium był sposób migracji kibiców na 
Ukrainę.  

3. W obszarze zainteresowań znaleźli się kibice 
udający się na rozgrywki do Lwowa. Aby przyjrzeć 
się bliżej profilowi uczestnika jadącego na Euro, zo-
stały przeprowadzone pogłębione wywiady indy-
widulane, których podsumowanie znajduje się rów-
nież w niniejszym opracowaniu.  

4. Kolejnym etapem opracowania strategii było 
dokonanie analizy atrakcji turystycznych ofero-
wanych przez Miasto Przemyśl. Na potrzebę tego 
etapu zostały wzięte pod uwagę dokumenty stra-
tegiczne Miasta Przemyśl, albumy, foldery, a tak-
że inne opracowania przygotowane dla turystów.  
Przeprowadzona została również wizyta 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 
2012 zaplanowane w okresie 8 czerwca – 1 lip-
ca 2012 roku na terenie Polski i Ukrainy stwarza-
ją duże możliwości przeprowadzenia skutecznych 
i efektywnych działań promocyjnych, rozszerzo-
nej komunikacji z potencjalnymi klientami w Polsce 
i Europie.  

Niniejsza strategia powstała z zauważonej przez 
Władze Miasta Przemyśl potrzeby wykorzysta-
nia szansy na promocję Miasta, jaką stwarzają 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Strategia komunikacji marketingowej ma za za-
danie umiejscowić turystyczną ofertę Miasta 
Przemyśl w kontekście Euro 2012. W dokumencie 
tym została wyznaczona potencjalna grupa doce-
lowa, do której powinny zostać kierowane odpo-
wiednie działania promocyjne, opisane w niniej-
szym opracowaniu.

Aby stworzyć propozycję działań marketingowych 
z wykorzystaniem właściwych narzędzi komunika-
cyjnych, zostało przeprowadzonych szereg różno-
rodnych działań. 
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02. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU STRATEGII 

Punktem wyjścia do stworzenia właściwej strate-
gii komunikacji marketingowej dla Miasta Przemyśl 
jest analiza  kontekstu sytuacyjnego, w którym 
działania promocyjne będą realizowane. 

Finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej odbędą 
się na terytorium dwóch Państw: Polski i Ukrainy 
w okresie 8 czerwca - 1 lipca 2012 roku. To trzeci 
w historii przypadek organizacji finałów przez dwa 
państwa. Wcześniej były to: Belgia z Holandią 
w 2000 roku oraz Austria i Szwajcaria w 2008 
roku. Podczas Euro w 2008 roku Austria wprowa-
dziła tymczasową kontrolę na granicy, jednakże 
po raz pierwszy turniej Euro będzie organizowa-
ny przez Państwo objęte pełną kontrolą na granicy 
(przypadek Ukrainy).

Mecze podczas Euro 2012 będą rozgrywane 
w czterech miastach w Polsce (Gdańsk, Poznań, 
Warszawa, Wrocław) i w czterech na Ukrainie 
(Lwów, Kijów, Charków, Donieck).

W rozgrywkach wezmą udział reprezentacje 
z 16 krajów Europy. 
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02. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU STRATEGII  

Źródło: Opracowanie własne na bazie materiałów prasowych UEFA

POL-GRE

RUS-CZE

FRA-ENG

UKR-SWE

NED-GER

DEN-POR

UKR-FRA

SWE-ENG

POR-NED

DEN-GER

ENG-UKR

SWE-FRA

ITA-IRL

CRO-ESP

CZE-POL

GRE-ROS

GRE-CZE

ESP-ITA

POL-RUS

IRL-CRO

ESP-IRL

ITA-CRO

NED-DEN

GER-POR

Rozegranych zostanie 31 pojedynków piłkarskich 
według harmonogramu przedstawionego 
w tabeli obok.

Spółka PL.2012, oficjalny organizator Euro 2012  
w Polsce, w komunikacie prasowym z począt-
ku bieżącego roku szacuje, że z okazji mistrzostw 
Europy do Polski przyjedzie: 
422 000 kibiców z zagranicy. 

Na stadionach zasiądzie: 
149 000 Polaków 

natomiast w Polsce na żywo mecze obejrzy:
677 000 tysięcy osób.

Analitycy doliczają do tej liczby osoby, które przy-
jadą do Polski z okazji samych mistrzostw, nie 
posiadając jednak biletów na stadion. Szacunki 
uwzględniają również kibiców, którzy będą dyspo-
nować biletami na część meczy, natomiast pozo-
stałe obejrzą na telebimach w oficjalnych strefach 
kibica. Łącznie według wyliczeń organizatorów 
Polskę odwiedzi 2,2 miliona osób, 
co w sposób dosłowny obrazuje rangę wydarzenia. 
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W ramach projektu możemy wyróżnić także 
5 celów taktyczno-operacyjnych:

1. Wykorzystanie Euro 2012 do promocji miasta 
Przemyśl na tle Polski południowo-wschodniej. 

2. Skuteczne dotarcie z przekazem do jak najwięk-
szej grupy kibiców – turystów. 

3. Zainteresowanie ofertą Miasta Przemyśl 
uczestników Euro 2012 przemieszczających się 
pomiędzy miastami organizującymi rozgrywki.

4. Zaprezentowanie walorów i unikalności Miasta 
Przemyśl jako miejsca do którego warto wrócić.

5. Budowanie pozytywnego wizerunku miasta 
w oczach jego mieszkańców, a także w oczach go-
ści z Polski i turystów z innych krajów.

W ramach projektu możemy wyróżnić 3 
cele strategiczne:

1. Budowanie poziomu świadomości miasta wśród 
wybranych grup docelowych. 

2. Wzmocnienie wizerunku i postrzeganie Miasta 
Przemyśl jako ośrodka atrakcyjnego turystycznie.  

3. Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta 
Przemyśl wśród lokalnej społeczności.  

03. CELE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Generalnym celem projektu jest wzmocnienie i bu-
dowanie wśród grup docelowych pozytywnego 
wizerunku Miasta Przemyśl, jako ośrodka wielo-
kulturowego, nowoczesnego, otwartego na inno-
wacyjność przy zachowaniu unikalnej tradycji i toż-
samości miasta.  

Ze względu na złożoność projektu oraz określo-
ny czas jego trwania można wyodrębnić trzy cele 
strategiczne oraz cele operacyjno-taktyczne, które 
zostaną osiągnięte dzięki wprowadzeniu rekomen-
dowanych narzędzi do niniejszej strategii (do reali-
zacji przed, w trakcie oraz bezpośrednio po zakoń-
czeniu Euro 2012 – w ujęciu krótkoterminowym).   



LOKALIZACJE 
ORAZ GRUPY 
DOCELOWE 
DZIAŁAŃ 
PROMOCYJNYCH

04
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04. LOKALIZACJE ORAZ GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Przemyśl – Gdańsk – 709 km  (4 mecze, w tym ćwierćfinał) 

Przemyśl - Poznań – 598 km (3 mecze fazy grupowej) 

Przemyśl – Warszawa – 343 km (5 meczy, w tym mecz otwarcia, ćwierćfinał i półfinał) 

Przemyśl – Wrocław – 517 km (3 mecze fazy grupowej)

Przemyśl – Charków -  1 111 km (3 mecze fazy grupowej) 

Przemyśl – Donieck – 1 274 km (5 meczy, w tym ćwierćfinał i półfinał) 

Przemyśl – Kijów – 638 km (5 meczy, w tym ćwierćfinał i rozgrywka finałowa) 

Przemyśl – Lwów – 95 km  (3 mecze fazy grupowej).

04.1. Analiza zasięgu terytorialne-
go działań 

Biorąc pod uwagę odległość Miasta Przemyśl od 
miast, w których będą odbywać się rozgrywki tur-
nieju Euro można zauważyć, iż najbliżej położonym 
miastem jest Lwów (95 km).

Przemyśl

Lwów

Gdańsk

Kijów

Donieck

Charków

Wrocław

Poznań

Warszawa
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odbywał się drogą powietrzną. Jedynie Lwów jest 
miastem usytuowanym najbliżej granicy z Polską, 
do którego najłatwiej i najtaniej można dostać się 
drogą lądową oraz podróżując koleją. 

Kibice wybierający się do Lwowa inną drogą niż 
lotniczą mają do wyboru podróż samochodem, au-
tokarem lub pociągiem. Każdorazowo przy prze-
kraczaniu granicy kibice będą zobowiązani do oka-
zania służbie celnej paszportów. Granica z Ukrainą 
jest granicą z Unią Europejską oraz końcem stre-
fy Schengen. 

Dlatego działania promocyjne będą skupiały się 
w szczególności na obsłudze ruchu turystycz-
nego migrującego przez Przemyśl do Lwowa ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

- dworca PKP w Przemyślu, 
- dróg krajowych w województwie 
Podkarpackim prowadzących do przejść 
granicznych 

- przejścia w Medyce
- przejścia w Korczowej 
- Portu Lotniczego w Rzeszowie-Jasionka
- również inne przejścia, które zostaną otwarte 
tylko na okres Euro 2012.    

odseparowane pasy ruchu kibiców od ruchu lokal-
nego w celu przyśpieszenia odprawy zorganizowa-
nych autokarowych grup kibiców. Dodatkowo 
w okresie trwania turnieju Euro zostanie zwięk-
szona również liczebność personelu.  Szacuje się, 
że ruch na tych przejściach może wzrosnąć nawet 
pięciokrotnie. Na wypadek zwiększonego ruchu ki-
biców podczas Euro 2012 przejścia będą wzboga-
cone o tzw. „zielone pasy ruchu”, czyli odseparowa-
ne pasy ruchu kibiców od ruchu lokalnego w celu 
przyśpieszenia odprawy zorganizowanych grup ki-
biców. Dodatkowo w okresie trwania turnieju Euro 
zostanie zwiększona również liczebność personelu.  

Inną możliwością pokonania trasy z Przemyśla do 
Lwowa jest pociąg. Z badań organizatorów Euro 
w Austrii i Szwajcarii w 2008 roku wynika, że po-
ciągami podróżowało ok. 2,5 mln osób. Według ofi-
cjalnych komunikatów podczas rozgrywek Euro 
2012, to właśnie dworzec PKP w Przemyślu bę-
dzie miejscem, gdzie osoby podróżujące koleją na 
Ukrainę będą zmuszone każdorazowo przesiąść się 
do podstawionego pociągu. Wiadomo również, że 
maksymalna ilość pasażerów, jaką może obsłużyć 
przejście kolejowe to 8 000 osób na dobę.

Ruch kibiców z Europy Zachodniej, ze względu 
na ogromne odległości miast gospodarzy będzie 

Z Przemyśla do Lwowa najkrótszą drogą moż-
na dostać się przekraczając przejście graniczne 
w Medyce, która leży w odległości 13 km od cen-
trum, jadąc drogą krajową nr 28 – wzdłuż ulicy 
Lwowskiej. Lwów oddalony jest od tego przejścia 
granicznego o 85 km. Dlatego działania promocyj-
ne będą skupiały się w szczególności na obsłudze 
ruchu turystycznego migrującego przez Przemyśl 
do Lwowa. 

Inna możliwość dojazdu na Ukrainę to przejście 
graniczne w Korczowej, oddalonej o około 40 km 
od Przemyśla.

Z obydwu przejść granicznych do Lwowa można 
dostać się w mniej niż dwie godziny. Według ofi-
cjalnych komunikatów Służb Celnych największy 
ruch w czasie Euro 2012 w Polsce będzie się od-
bywał właśnie na przejściach granicznych Medyka 

- Szeginie oraz Korczowa – Krakowiec. Zgodnie z in-
formacją Rzecznika Prasowego Służby Celnej, 
w ciągu 24 godzin, średnio, łączna ilość osób prze-
kraczających przejścia graniczne w Podkarpaciu 
wynosi 24 tysiące. Szacuje się, że ruch na tych 
przejściach może wzrosnąć nawet pięciokrotnie. 
W związku z prognozowanym zwiększonym ru-
chem kibiców podczas Euro 2012 przejścia będą 
wzbogacone o tzw. „zielone pasy ruchu”, czyli 

04. LOKALIZACJE ORAZ GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
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04. LOKALIZACJE ORAZ GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Dania 

zdecydowała się na zakwaterowanie w Hotelu Marine w Kołobrzegu. Reprezentacja na mecze do Lwowa 
udawać się będzie drogą powietrzną. Kibice z Dani planujący przylecieć podczas Euro do Polski, mogą wy-
brać bezpośrednie loty do: Szczecina, Katowic, Wrocławia i Poznania. Z Przesiadką wylądować mogą w: 
Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i Bydgoszczy.  

Niemcy 

zamieszkają w Hotelu Dwór Oliwski w Gdańsku. Na rozgrywki, podobnie jak reprezentacja Danii, prze-
mieszczać się będą samolotami. Kibice w ślad za swą reprezentacją dotrą do Gdańska. Szacuje się, że we 
Lwowie również pojawią się tłumnie – przede wszystkim jadąc zorganizowanymi grupami. Lotami bez-
pośrednimi Niemcy do Polski mogą dotrzeć do następujących miast: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, 
Warszawa, Bydgoszcz, Rzeszów, Wrocław, Łódź. 

Niemiecki Związek Piłki Nożnej poinformował na koniec stycznia, iż zostało sprzedanych ponad 60% 
przyznanych im biletów. Zakładamy, że to właśnie niemieccy kibice stanowić będą największą grupę ob-
cokrajowców, do których powinna zostać skierowana oferta turystyczna, gastronomiczna i noclegowa 
miasta Przemyśl. 

Portugalia

zamieszka w Hotelu Remes Sport & Spa 
w Opalenicy (Wielkopolska). Kibice Portugalii do końca stycznia kupili około 3 600 biletów z przyznanej im 
puli 18 000 wejściówek. Jedyna ekonomiczna możliwość dotarcia na mecze reprezentacji to lot do Polski 
oraz przejazd autokarem lub pociągiem do Lwowa. 

04.2.Analiza grupy docelowej

Mecze rozgrywane podczas Euro rozpoczną się 
8 czerwca 2012 roku. Finał rozgrywek odbędzie 
się 1 lipca 2012 roku. Na stadionie we Lwowie zo-
staną przeprowadzona trzy mecze fazy grupowej:

9 czerwca 2012 o godz. 20:45 zagrają 
Niemcy z Portugalią; 
13 czerwca 2012 o godz. 18:00 zagra Dania 
z Portugalią; 
17 czerwca 2012 o godz. 20:45 Dania zmie-
rzy się z Niemcami.

W odniesieniu do strategii, w kręgu zainteresowa-
nia są reprezentacje: Niemiec, Portugalii, Danii. 
W późniejszej fazie rozgrywek uwzględnić powin-
niśmy również kibiców z Ukrainy, którzy ze Lwowa 
i okolic jechać będą na dalsze rozgrywki w Polsce 
(ćwierćfinał i półfinał w Warszawie). 
Reprezentacje krajów grających we Lwowie swo-
je Centra Pobytowe będą miały w Polsce (spośród 
wszystkich szesnastu reprezentacji, trzynaście 
zdecydowało się na zakwaterowanie w Polsce). 
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Segmentacja kibiców:

✭ Do pierwszej grupy zaliczymy VIP-ów i oficjalnych gości UEFA. Do tej kategorii przypiszemy również 
działaczy federacji najwyższego szczebla, głowy państw, osoby szczególnego nadzoru, służby bezpie-
czeństwa oraz inne osoby, które wymagać będą ochrony. Do tej najbardziej prestiżowej grupy, która gra-
nicę przekraczać będzie na specjalnych, uprzywilejowanych warunkach, należeć będą również czołowi 
przedstawiciele korporacji współpracujących z UEFA i sponsorujących Mistrzostwa oraz oficjalni goście 
zapraszani przez narodowych organizatorów (w Polsce spółka PL.2012).

✭ Do drugiej grupy zaliczymy tzw. „UEFA Family” – członków zarządu i dyrektorów spółki UEFA wraz z ich 
rodzinami. Dodatkowo do tej kategorii włączymy również osoby związane z organizatorami. 

✭ Trzecia grupa to Media – czyli dziennikarze, operatorzy, fotografowie, a także osoby, które otrzymały 
bilety rozdystrybuowane pomiędzy media transmitujące Mistrzostwa oraz pomiędzy oficjalnych sponso-
rów narodowych i międzynarodowych.

✭ Czwartą grupę stanowią goście narodowych federacji piłkarskich, do których zaliczani są działacze, 
członkowie klubów piłkarski oraz ich sponsorzy, w szczególności sponsorzy reprezentacji narodowej. 

✭ Pozostała część biletów przypadła grupie piątej - czyli kibicom, którzy zostali wylosowani w ramach 
sprzedaży internetowej lub, którzy kupili bilety od narodowych federacji piłkarskich. To będzie najliczniej-
sza grupa, stanowiąca połowę wszystkich osób, które pojawią się na stadionach. Dodatkowo, wliczyć do 
tej grupy również należy wolontariuszy, a także kibiców z zagranicy nie posiadających biletów na mecze, 
ale przebywających w krajach organizatorów, aby w nich poczuć atmosferę Euro i pokibicować.

Według analityków spółki PL.2012 szacunkowe wydatki kibiców podczas Euro 2012 w Polsce wyglądać 
będą następująco:

04. LOKALIZACJE ORAZ GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz 
sytuację makroekonomiczną na świecie moż-
na prognozować, że najbardziej liczną grupę 
kibiców będą stanowili obywatele Niemiec. 
Niemniej nie można pomijać turystów z Danii 
oraz Portugalii. Niewątpliwie ze względu na 
kraje organizujące turniej należy spodziewać 
się także turystów polskich i ukraińskich.  
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Źródło: Opracowanie własne na bazie materiałów prasowych PL.2012
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we Lwowie dotrzeć możemy poprzez Internet, bil-
lboardy i folder informacyjno-promocyjny Miasta 
(rozdystrybuowany w specjalnych punktach in-
formacyjnych przed granicą). Nasuwa się tu jed-
noznacznie konieczność kontaktu Władz Miasta 
Przemyśl ze Służbą Celną i próba nawiązania 
współpracy, w celu dotarcia z folderem do osób 
przekraczających granicę.   

4. Kibice dojeżdżający do Przemyśla pociągiem 
i przesiadający się w bezpośredni pociąg podsta-
wiony do Lwowa. Kibice z zagranicy dotrzeć mogą 
samolotem bądź pociągiem do Warszawy, Poznania, 
Wrocławia, Krakowa i Gdańska, a stamtąd drogą ko-
lejową do Lwowa (z każdorazową przesiadką 
w Przemyślu). Każda z tych osób, będzie musiała 
specjalnym przejściem podążyć na inny peron. 
W związku z tym, mamy możliwość
w momencie zmiany pociągu wręczyć im folder in-
formacyjny, bądź gadżet Miasta Przemyśl. W tej 
kwestii Władze Miasta powinny porozumieć się 
z PKP oraz Służbą Celną.  

5. W kolejnej grupie powinniśmy również uwzględ-
nić osoby wynajmujące samochód i jadące nim na 
Ukrainę. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego zro-
bić, ponieważ nie ma jeszcze pewności czy uda 

2. Kibice lądujący na Lotnisku Rzeszów-Jasionka, 
którzy stamtąd będą udawać się do Lwowa. Będą 
oni mogli wybrać najdroższą opcję i polecieć sa-
molotem (z międzylądowaniem w Warszawie bądź 
w Monachium), bądź pociągiem (z przesiadką w 
Przemyślu) lub skorzystać z usługi przewoźników 
i dostać się tam autobusem. Powinni dowiedzieć 
się o mieście Przemyśl zarówno wcześniej, przez 
Internet (w momencie wyszukiwania najlepszych 
połączeń do Lwowa), jak i na miejscu – na lotnisku. 
Ważne, aby w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 
były rozdystrybuowane foldery informacyjne 
przygotowane na okazję Euro 2012 przez Miasto 
Przemyśl. Rozważyć należy również outdoor w 
okolicach wyjazdu z lotniska, a także na głównych 
trasach na przejściach granicznych w Medyce 
i Korczowej. Również na dworcu PKP w Przemyślu 
kibice powinni otrzymać folder informacyjny, a tak-
że gadżet promocyjny Miasta, który zabiorą ze 
sobą, a po powrocie z Euro.

3. Kibice jadący do Lwowa zorganizowany-
mi grupami z Polski i państw ościennych (głów-
nie Niemcy). Zorganizowany transport autokaro-
wy będzie również poddawany kontroli na granicy. 
Podobnie jak do powyższych subkategorii, również 
do tej grupy kibiców podążających na rozgrywki 

Wśród odbiorców działań promocyjnych Miasta 
Przemyśl uwzględnimy przede wszystkim grupę 
piątą. To najliczniejsza z grup do, której zostanie 
adresowana komunikacja. 

Następnie, ze względu na sposób podróżo-
wania „zwykłych kibiców”, podzielić ich mo-
żemy na następujące subkategorie:

1. Kibice podróżujący samochodem (własnym bądź 
wypożyczonym) do miasta Przemyśl, a następ-
nie zmieniający środek transportu na pociąg bądź 
autobus. Pod kątem tej grupy należy przygoto-
wać informacje w Internecie na temat dostępnych 
Parkingów oraz rozkładów jazdy komunikacji zbio-
rowej do Lwowa. Kolejną kwestią będzie wskaza-
nie im miejsc wartych zobaczenia. Ważne również, 
aby przekaz mówiący „zrób sobie przerwę w dro-
dze na rozgrywki właśnie w Przemyślu – jesteś tu 
mile widziany i jesteśmy przygotowani na Twoje 
przybycie!” dotarł do grupy docelowej poprzez bil-
lboardy ustawione na głównych trasach w woje-
wództwie podkarpackim. Kibice z tej grupy również 
wracając z rozgrywek będą mogli zatrzymać się w 
Przemyślu – a zatem ważne, aby dostali do ręki fol-
der informacyjny, lub inną namacalną rzecz, która 
zachęci ich do zobaczenia Miasta.
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ograniczenia budżetu nie zostało przeprowadzone 
wśród obcokrajowców.
Jako raport z badań w niniejszej strategii zamiesz-
czamy wykaz poglądów, postaw i deklarowanych 
zachowań powtarzający się u czterech i więcej 
osób. 

Według naszych badań, uczestnik jadący na Euro 
2012, to osoba określająca siebie, jako: patrio-
tę, osobę otwartą na innych ludzi, ciekawą świata, 
niezależną finansowo, pracującą czynnie zawodo-
wo, zadowoloną ze swojego życia prywatnego, lu-
biącą podróżować, spędzającą więcej niż pięć go-
dzin dziennie w sieci, a także często korzystająca z 
mediów społecznościowych, płacąc za towar bądź 
usługę oczekuje wysokiej jakości. 

Deklarują, że informacji na temat połączeń z miej-
sca ich zamieszkania do miast gospodarzy szuka-
ją w Internecie, a w tej kwestii najbardziej ufają 
oficjalnym stronom organizatorów. Na Euro 2012 
zakupili bilet, ponieważ oczekują niezapomnianych 
wrażeń i wspaniałej atmosfery piłkarskiego święta. 
W skali od 1 do 5, swoje zainteresowanie piłką noż-
ną określiliby na 3 (średnie). 

Newralgiczne z punktu widzenia komunika-
cji ze wskazaną grupą docelową będą: Port 
Lotniczy Rzeszów – Jasionka, Dworzec PKP, 
PKS w Przemyślu, trasy do przejść granicz-
nych Medyka i Korczowa, a także same przej-
ścia graniczne.  

Badania jakościowe - Individual In-depth 
Interview (IDI)

Etap analizy grupy docelowej został zwieńczo-
ny badaniami jakościowymi, które służyły dostar-
czeniu pogłębionej informacji o cechach charakte-
rystycznych dla osób jadących na rozgrywki Euro 
2012 w Polsce i/bądź na Ukrainie. Ze względu na 
jakościowy wymiar badań, nie można wnioskować 
o całej populacji.

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) zosta-
ły przeprowadzone na próbie celowej - dziesięciu 
osób, zameldowanych na stałe w województwach: 
małopolskim, śląskim, mazowieckim, łódzkim i za-
chodnio-pomorskim, jadących na minimum jeden 
mecz podczas Euro 2012 (pięć osób jadących na 
mecze w Polsce, pięć na Ukrainę, w tym cztery ko-
biety i sześciu mężczyzn). Badanie ze względu na 

się wynająć samochód na Ukrainę. Są prowadzone 
rozmowy w tej kwestii, lecz w chwili obecnej żadna 
sieć nie umożliwia wynajmu samochodu na Ukrainę. 
(Drogi szybkiego ruchu na tym obszarze nie zosta-
ły oddane do użytku).

Do powyższego opisu potencjalnej grupy docelo-
wej należy dodać informację z opublikowanych ba-
dań UEFA. Mówiące o tym, że Euro przyciąga na 
trybuny mężczyzn oraz kobiety. Z roku na rok ko-
biet jest coraz więcej – podczas rozgrywek w 2008 
roku 40% kibiców stanowiły kobiety. Stadiony pod-
czas Euro coraz częściej stają się miejscem spo-
tkań całych rodzin. Również tę informację należy 
uwzględnić w konstruowaniu narzędzi komunikacji 
marketingowej Miasta Przemyśl. 



04.3.Wyłonienie lokalizacji grupy 
docelowej działań

Analiza lokalizacji i grupy docelowej pozwoliła nam 
na zdefiniowanie trzech grup, do których należy 
kierować komunikat: 

1.Kibice – turyści z Polski 
2.Kibice – turyści z poza Polski
3.Kibice – społeczna lokalność 

Rekomendacje dotyczące powyższych grup nie 
uwzględniają charakterystyk demograficznych po-
nieważ na dalszych etapach podejmowanych dzia-
łań promocyjnych będą definiowane pod konkretne 
realizacje kampanii i akcji. 

Uwzględniając sposób przemieszczania się wybra-
nych grup docelowych działania będą z nimi sko-
relowane. Szczególnie istotne są dworce PKP, PKS 
w Przemyslu, lotnisko Rzeszów-Jasionka oraz ruch 
samochodowy na drogach województwa podkar-
packiego oraz regionów ościennych. 

Podczas podróży do miejsca docelowego, do za-
trzymania się skłoni ich, oprócz czynników ze-
wnętrznych (kontrola na granicy), potrzeba fizjo-
logiczna. W drodze chcieliby również zobaczyć coś 
ciekawego i deklarują zatrzymanie się pod wpły-
wem chwili (emocji) – widząc coś interesującego, 
bądź dowiadując się o atrakcji na trasie przejazdu  
(chłonni są nowych wrażeń). 

04. LOKALIZACJE ORAZ GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
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✭ położenie Miasta Przemyśl – na siedmiu wzgórzach (porównanie do Rzymu), na granicy z Unią Europejską 
(teren Karpat, w pobliżu Bieszczad);

✭ unikatowy pochyły Rynek, zabytkowa zabudowa XVI i XVII-wiecznych kamienic oraz klimatu wąskich 
uliczek;

✭ Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej – fajki są produktem unikatowym na skalę światową, wy-
twarzane właśnie w Przemyślu. Warto dodać, że podczas Euro 2012 odbywać się będzie Święto Fajki 
(24 czerwca). Panorama starego miasta możliwa do zobaczenia z punktu widokowego, którym jest Wieża 
Zegarowa z XVIII wieku;

✭ rzekę San, przecinającą miasto i deptak spacerowy wzdłuż rzeki;

✭ Kopiec Tatarski i rozpościerającą się z niego panoramę miasta, a także legendy związane z kopcem;

✭ natężenie zabudowy sakralnej różnych wyznań (trzy kościoły obok siebie nieopodal Rynku); 

✭ Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej uznane za jeden ze 100 najciekawszych architektonicznie obiek-
tów w Polsce oraz wystawa Twierdza Przemyśl;

✭ zespół fortyfikacji i możliwość zwiedzania „Twierdzy Przemyśl”, ich historia i legendy;

✭ odrestaurowany budynek Dworca PKP – niczym muzeum architektury XIX-stego wieku. 

Osobnym punktem w ofercie dla kibiców powinna być gastronomia, baza hotelowa i trasy rekreacyjne. 
Uwzględnić w informatorze należy miejsca, które standardem usług sprawią, że miasto zostanie pozytyw-
nie zapamiętane. Goście ze świata potrzebują czuć się bezpiecznie i oczekują przyjaznej atmosfery, o czym 
należy szczególnie pamiętać.

Na podstawie dostarczonych dokumentów stra-
tegicznych miasta Przemyśl i na bazie istniejących 
atrakcji, oprzemy ofertę uwzględniającą to, co klu-
czowe dla wyznaczonej grupy docelowej.

Z punktu widzenia komunikacji, punkty styczne 
strategii rozwoju turystyki i niniejszej strategii, to 
budowanie wizerunku marki na bazie istniejących 
atrakcji, zalet i cech miasta. 

Warto komunikować te miejsca, cechy i zabytki, 
które wyróżniają Przemyśl, i które nadają mu nie-
powtarzalny charakter. Wymienić zatem należy:
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Kolejnym krokiem w budowaniu strategii jest określenie mocnych i słabych stron oferowanego pro-
duktu, którym w tym kontekście jest Miasto Przemyśl i jego walory. 

06. ANALIZA SWOT 
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MOCNE STRONY (STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES)

Słaba rozpoznawalność marki Miasta Przemyśl 
na mapie turystycznej Polski.

W (1)

Znikome zaangażowanie społeczności lokalnej 
w budowanie pozytywnego wizerunku Miasta.

W (2)

Jakość i standard większości lokali gastrono-
micznych odbiegający od standardów europej-
skich.

W (3)

Zbyt mała ilość miejsc noclegowych w mieście 
(1000) uniemożliwiająca zatrzymanie się w 
Przemyślu na dłużej.

W (4)

Usytuowanie Miasta Przemyśl na ważnej komunikacyjnie trasie 
przejazdu kibiców w drodze na przejścia graniczne z Ukrainą 
(m.in. Medyka, Korczowa).

S (1)

Przemyśl najbliżej położonym Lwowa miastem po stronie polskiej 
z rozbudowaną ofertą handlowo-usługową (sklepy wielkopo-
wierzchniowe) i gastronomiczną (kuchnia regionalna).

S (2)

Unikatowy na skalę Polski pochyły Rynek z zabytkową zabudową 
i górującym nad miastem Zamkiem Kazimierzowskim.

S (3)

Jedyne w tej części Europy Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży 
Zegarowej i związane z tym Święto Fajki (24.06.) Wieża Zegarowa 
będąca unikatowym punktem widokowym miasta.

S (4)

Piękno krajobrazu oraz panorama miasta widoczna z jedynego 
w swoim rodzaju Zniesienia Tatarskiego oraz z deptaku spacero-
wego nad rzeką San, przecinającą malowniczo Przemyśl.

S (5)

Największe w tej części Europy Forty Twierdza Przemyśl z okresu 
przed I-szą Wojną Światową.

S (6)
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Poniższa tabela prezentuje Szanse i Zagrożenia, które wynikają z uwarunkowań 
otoczenia zewnętrznego podczas Euro 2012.

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS)

Wybór innej możliwości dojazdu na rozgrywki we 
Lwowie i pominięcie Miasta Przemyśl.

T (1)

Marginalizacja znaczenia innych miast, niż 
Miasta Gospodarze podczas Euro 2012. 

T (2)

Nie możność przebicia się z działaniami promo-
cyjnymi Miasta ze względu na zainteresowanie 
mediów i kibiców wyłącznie rozgrywkami. 

T (3)

Stereotyp polski południowo-wschodniej, jako 
rejonu mało atrakcyjnego dla turysty.

T (4)

Bliska odległość Lwowa, gdzie rozgrywane będą mecze fazy gru-
powej podczas Euro oraz zwiększona w tym okresie liczba połą-
czeń do Lwowa.

O (1)

Obowiązkowa przesiadka i kontrola celna kibiców podróżujących 
pociągiem, na Dworcu PKP w Przemyślu.

O (2)

Zwiększona przepustowość oraz ułatwienia w przekraczaniu 
przejść granicznych z Ukrainą (m.in. w Medyce i Korczowej).

O (3)

Tendencja do zwiedzania państwa organizującego Euro, przez 
kibiców z zagranicy. 

O (4)
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07.1. Etap I – działania poprzedzające 
Euro 2012

Czas trwania: od momentu akceptacji – czer-
wiec 2012 
  
W pierwszym etapie najważniejsze będą działania 
e-marketingu. Kwestią podstawową jest obecność 
w Internecie wszelkich działań i akcji podejmowa-
nych w ramach niniejszej strategii. 

Komunikat powinien wzbudzać pozytywne emocje 
związane z Miastem Przemyśl, na tyle mocno, aby ki-
bic zatrzymał się właśnie w Przemyślu.

W trakcie tego etapu zostaną przygotowane wszel-
kiego rodzaju materiały promocyjne miasta Przemyśl 
w oparciu o identyfikację wizualną miasta oraz usta-
lenia pomiędzy wykonawcą, a Urzędem Miasta w 
Przemyślu. 

Rekomendujemy skoncentrowanie się na narzę-
dziach o charakterze informacyjno-promocyjnym 
(podczas Euro 2012 głównie narzędzia ATL – Above 
The Line). Argumentacja powinna być oparta przede 
wszystkim na komunikacji emocjonalnej. 

Kibicom, którzy odwiedzą Miasto Przemyśl powinni-
śmy dostarczyć niepowtarzalną atmosferę, tak aby 
w przyszłości rekomendowali ofertę turystyczną 
miasta. 

Posiadając dokładnie opisaną grupę docelową oraz 
wyznaczone mocne strony w ofercie turystycznej 
Miasta Przemyśl, kolejnym etapem jest wybranie od-
powiednich narzędzi marketingowych. 

Rodzaje komunikatu w działaniach marketingowych 
będą różnić się w zależności od okresu, w którym 
będą stosowane. 

Działania marketingowe, które należy podjąć zostały 
w niniejszym dokumencie podzielone na: 

Etap I – działania poprzedzające Euro 
2012 (obecnie, aż do czerwca), 

Etap II – działania w trakcie Euro 
2012 (koniec czerwca - początek 
lipca), 

Etap III – działania po zakończeniu 
Euro 2012 (kolejne miesiące).

07. INSTRUMENTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA 
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07. INSTRUMENTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA 

Kampania reklamowa w Internecie - będzie 
oparta o reklamy tekstowe oraz reklamy 
banerowe. Wszystkie będą prowadzić do landing 
page kampanii.

ƒ Google AdWords – kampania banerowa AdWords 
skierowana przede wszystkim do Polaków. Banery 
powinny wyświetlać się na stronach i blogach po-
święconych takim zagadnieniom jak: sport, piłka noż-
na, Euro 2012. 

ƒ Remarketing polega na wyświetlaniu banerów 
osobom, które już były na stronie internetowej po-
święconej kampanii, tak by jeszcze lepiej zapamięta-
ły przekaz kampanii.

ƒ Reklamy na Facebook'u (Facebook Advertising 
Program) – powinna to być kampania w dwóch języ-
kach: polski  i angielski. Wyświetlana przede wszyst-
kim fanom piłki nożnej, na ich profilach oraz profilach, 
które będą przeglądać.

Miastu Przemyśl możliwość zaistnienia i dotarcia 
do świadomości kibiców przyjeżdżających do Polski. 
Rekomendujemy umieszczenie na niej informacji na 
temat miasta i jego atrakcji. 

ƒ Strona kampanii (landing page) – dedykowa-
na projektowi Miasta Przemyśl strona www kierowa-
na do wyszczególnionych grup docelowych. Link do 
niej oraz przekierowanie powinno znajdować się na 
oficjalnej stronie Polish Guide, jak i na stronie Miasta 
Przemyśl. Strona internetowa poświęcona kampanii, 
połączona z profilem Miasta Przemyśl na Facebook’u  
powinna być przygotowana w językach grupy doce-
lowej (angielskim, polskim, portugalskim, ukraińskim 
i niemieckim). Ze względu na ograniczenia budżeto-
we można języki ograniczyć do polskiego i angiel-
skiego. Zawierać się w niej powinny m.in.: opis mia-
sta, adresy polecanych lokali gastronomicznych, trasy 
zwiedzania, informacje o strefie kibica oraz o trans-
porcie podczas Euro 2012. Strona ma spełniać funk-
cję wizerunkową, jako praktyczny informator, wzbu-
dzając tym samym pozytywne emocje wśród jej 
użytkowników. Z powodu ograniczeń UEFA  nazwa 
domeny nie będzie mogła zawierać słów kluczowych 
związanych z Euro. 
Propozycja domeny:  www.2012.przemysl.pl 

Rekomendowane narzędzia w I Etapie

ƒ MARKETING INTERNETOWY

Internet powinien stać się na tym etapie główną osią 
i kanałem komunikacji. Istotnymi celami dla e-marke-
tingu na tym etapie są:

ƒ Umieszczenie informacji o podejmowanych akcjach 
i działaniach w Przemyślu w szeroko rozumianym 
Internecie.

ƒ Stworzenie kontentu merytorycznego opartego 
o model AIDA (A — Attention, I — Interest, D — Desire, 
A — Action).

Narzędzia:

ƒ Polish Guide – wokół portalu i aplikacji mobil-
nej Polish Guide www.polishguide2012.pl, nad 
którą spółka PL.2012 z partnerami (m.in.: Polska 
Organizacja Turystyczna, Miasta Gospodarze, Służba 
Celna) pracowała ponad rok, należy budować działa-
nia informacyjno-promocyjne miasta. Polish Guide 
i Polish Pass oddane do użytku internautów mają po-
móc kibicom zaplanować zarówno podróż do Polski, 
jak i pobyt w naszym kraju oraz poruszanie się po 
wybranych miastach i między nimi. Strona ta stwarza 



27   I STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MIASTA PRZEMYŚL OBEJMUJĄCA OKRES EURO 2012

folderze informacyjnym. Ważne, aby mieszkańcy mie-
li okazje zaproponować miejsca z oferty gastrono-
micznej miasta, ich zdaniem atrakcyjne. Miasto po-
winno uczulić mieszkańców na dodatkowe, istotne w 
ofercie gastronomicznej czynniki, takie jak: obecność 
minimum jednej osoba z obsługi na zamianie posłu-
gującej się językiem obcym (angielski wymagany), 
możliwość płatności kartą (lub kantor albo bankomat 
w bardzo bliskiej odległości), toaleta dla klientów (re-
gularnie sprzątana), menu w języku polskim oraz w 
języku obcym (angielski wymagany), dania kuchni re-
gionalnej. Należy wybrać miejsca polecane i wspól-
nie z jego właścicielami zaproponować oferty spe-
cjalne dla turystów podczas Euro, tak aby dołączyć je 
w formie kuponów do folderu informacyjnego. W ko-
munikacji z mieszkańcami należy ich uczulić na rolę, 
jaką odgrywać będą w budowaniu wizerunku miasta 
w oczach turystów.  
 
ƒ Polecamy, aby poprzez media lokalne przekazywać 
najważniejsze komunikaty związane z przygotowa-
niami do przyjęcia kibiców podczas Euro w Mieście 
Przemyśl. Na dzień dzisiejszy wskazać możemy mię-
dzy innymi: dzienniki „Rzeczpospolita”, Tygodnik 

„Życie Podkarpackie”, Przemyską Telewizję Kablową 
"TOYA", Gazetę Codzienną "Nowiny", Miesięcznik "Nasz 
Przemyśl", "Gazeta Wyborcza Rzeszów" , "Super 
Nowości", Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Rzeszowie, 

ƒ PUBLIC RELATIONS 
 
Informowanie o działaniach Miasta w kontekście 
Euro 2012 jest ważnym strategicznie działaniem. 

ƒ Konferencja prasowa - zorganizowanie konfe-
rencji prasowej w celu „puszczenia w eter” informa-
cji o działaniach, które podejmie miasto podczas Euro 
2012. Rekomendujemy przygotowanie na tę okazję 
press-kitów dla dziennikarzy wraz z upominkiem (np. 
gadżetem dla kibiców oraz folderem promocyjnym na 
okazję Euro 2012). Przy okazji konferencji prasowej  
zorganizować „study tour” dla dziennikarzy, po naj-
piękniejszych atrakcjach oraz unikatowych miejscach 
w Przemyślu.

Rekomendujemy przekazywanie informacji, dedyko-
wanych grupie docelowej, poprzez media interneto-
we oraz tradycyjne (prasa, radio, telewizja). 
 
ƒ Szczególnie należy zwrócić uwagę na informowa-
nie mieszkańców miasta i lokalnych przedsiębiorców. 
Zapowiedź kampanii w prasie lokalnej i ogólnopol-
skiej. Poprzez działania PR należy zaszczepić dumę 
wśród mieszkańców miasta, a także zachęcić ich do 
włączenia się w działania. Rekomendujemy w poro-
zumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami wytyczyć tra-
sę dla kibica-turysty, która zostanie umieszczona w 
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ƒ Facebook – profil miasta Przemyśl

Ważne będzie w tym okresie dostosowane profilu do 
grupy docelowej oraz aktywne prowadzenie go 
w trakcie trwania kampanii. Profil powinien być 
prowadzony w dwóch językach: polski i angielski. 
Tematyka postów i dyskusji powinna być związana 
z: Euro 2012, dojazdem na Ukrainę, ofertą gastrono-
miczną i turystyczną miasta, ciekawostkami na te-
mat miasta, aktualnymi wydarzeniami w kontekście 
Euro, praktycznymi wskazówkami dla podróżujących 
kibiców.

ƒ Fora internetowe – wpisy na forach dyskusyjnych 
dotyczące wydarzenia. Fora internetowe są bardzo 
popularną formą komunikacji kibiców w Niemczech 
oraz w Polsce. Monitorowanie dyskusji i udzielanie 
kompetentnych informacji będzie wizerunkowo bar-
dzo dobrym działaniem.
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ƒ MARKETING TRADYCYJNY 
 
Marketing tradycyjny opierający się na działaniach 
reklamowych z wykorzystaniem nośników tradycyj-
nych, takich jak: prasa, radio, telewizja, outodoor, pla-
katy czy eventy.

ƒ Reklama zewnętrzna (outdoor) – 
billboardy w województwie podkarpackim, głównie 
na trasach w kierunku przejść granicznych w Medyce 
i Korczowej oraz jak najbliżej samych przejść. Outdoor 
rekomendowany jest również w pobliżu newralgicz-
nych miejsc lokalizacji jak dworce PKP, PKS, lotnisko 
w Rzeszowie-Jasionka. W świadomości grupy docelo-
wej Miasto Przemyśl ma utrwalić się jako atrakcyjny 
punkt na trasie podróży.

Reklama zewnętrzna powinna opierać się na prze-
kazie, który zostanie przez odbiorców zapamięta-
ny. Podczas podróży dla kibica ważne będą miejsca, 
gdzie odpocznie jak również zatrzyma się, aby obej-
rzeć rozgrywki na ekranie oraz zobaczy coś ciekawe-
go i unikalnego. 

Reklama zewnętrzna ma informować i promować 
Miasto Przemyśl jako lokalizację otwartą/czekającą 
na kibica podczas Euro 2012. Lokalizację, gdzie moż-
na zachwycić się pięknem krajobrazu, zatrzymać się, 

07. INSTRUMENTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA 

07.2. Etap II – działania podczas Euro 
2012

Czas trwania: czerwiec – początek lipca 2012
 
W tym okresie najważniejsze będzie budowanie wi-
zerunku Miasta Przemyśl między innymi poprzez fan-
tastyczną atmosferę w mieście podczas Euro 2012. 
Na tym etapie rekomendujemy skupić działania na 
narzędziach marketingu tradycyjnego, marketingu in-
ternetowego oraz Public Relations.

Komunikat powinien trafiać do odbiorców po-
przez: reklamę zewnętrzną umieszczoną w strate-
gicznych miejscach (billboardy umieszczone m.in. 
przy trasach na przejścia graniczne, na lotnisku w 
Rzeszowie), foldery informacyjne (na dworcu, lotni-
sku, przy przejściach granicznych, w punktach infor-
macji turystycznej). 

Polskie Radio Rzeszów S.A., Radio „ESKA” Rzeszów.  
 
PR wśród najbliższego otoczenia ma służyć budowa-
niu postaw otwartości, współpracy i zaangażowania, 
oraz promowaniu aktywnego udziału mieszkańców 
w życiu społecznym, jako uczestników wydarzeń pro-
mocji miasta podczas Euro 2012.
Na tym etapie bardzo ważne będzie stworzenie bazy 
mediów powiązanych z grupą docelową, do której 
będą przekazywane informacje prasowe. Ważne bę-
dzie przekazywanie odpowiednim dziennikarzom in-
formacji związanych z Miastem Przemyśl w kontek-
ście Euro 2012. Należy zachęcać dziennikarzy do 
zrobienia reportażu, migawki, bądź wywiadu, skiero-
wanego do zainteresowanych na temat Miasta i jego 
przygotowania dla kibiców podczas Euro 2012. 
Niezbędne będą media ogólnopolskie oraz publika-
cje na oficjalnych stronach organizatorów mistrzostw 
(e-PR). Dodatkowo, cykliczna i stała działalność w 
mediach społecznościowych (głównie facebook), jak 
również na forach internetowych. 
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ƒ Punkty Informacyjne

Ilość Punktów Informacji dla Turystów w Przemyślu 
powinna podczas Euro zostać zwiększona. Aby kibi-
ce dobrze wspominali wizytę w Przemyślu i czuli się 
komfortowo, powinni również być dobrze „obsłużeni” 
pod kątem informacyjnym,. Dlatego też proponowali-
byśmy wolontariuszy, jako osoby, które wejdą w bez-
pośredni kontakt z kibicami zarówno na lotnisku w 
Rzeszowie, jak i na dworcu kolejowym w Przemyślu, 
na ulicach miasta, w obrębie strefy kibiców, czy też 
w miejscach zapewniających opiekę medyczną. 
Osoby te będą także służyć pomocą mieszkańcom, 
aby i oni byli poinformowani o aktualnych wydarze-
niach w trakcie Euro 2012. 

Należy rozważyć możliwości rozlokowania „rucho-
mych” punktów Informacyjnych w strategicznych 
miejscach w trakcie dni największego ruchu (okres 
trzech rozgrywek we Lwowie).

Dystrybucja poprzez nawiązanie współpracy:

ƒ ze Służbą Celną – standy z folderami na Euro przy 
przejściach granicznych,

ƒ z PKP – dystrybucja ulotek na dworcu w Przemyślu. 
Dodatkowo, dystrybucja ulotek 

ƒ z Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka,

ƒ z punktami informacji turystycznej oraz biurami tu-
rystycznymi i podróży,

ƒ z restauracjami i hotelami, 

ƒ z wolontariuszami, w punktach największego ru-
chu turystów (dworzec, przejścia graniczne, stre-
fa kibica) – w szczególności tam, gdzie najważniej-
sze będzie udzielenie precyzyjnych informacji (jak na 
dworcu czy w punkcie informacyjnym). 
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dobrze zjeść i we wspaniałej atmosferze otaczające-
go krajobrazu pokibicować swojej drużynie.

ƒ Folder informacyjno-promocyjny, który przed-
stawi gościom Miasto Przemyśl.
Zawartością tej formy promocji miasta byłby istotne 
i konkretne z punktu widzenia grupy docelowej infor-
macje z takich aspektów jak: gastronomia oraz infor-
macje turystyczne. 

Rekomendujemy, aby folder przedstawiał dwie trasy 
zwiedzania – trasę dłuższą i trasę krótszą, lecz obie 
na okres jednego dnia pobytu w Przemyślu. Folder 
informacyjny powinien być atrakcyjny w wyglądzie 
i praktyczny w zastosowaniu. Nie może być też za 
duży, ani za gruby. Informacje kierowane maksymal-
nie w pięciu  językach, lecz wystarczającym minimum 
będzie też polski i angielski. Powinien zawierać intu-
icyjną mapę miasta z rekomendowanymi trasami po-
ruszania się po nim. Narracja przekazu powinna być 
bezpośrednia, nieskomplikowana, przyjazna 
i wciągająca. Folder wskazywał będzie turyście, 
atrakcyjne miejsca z oferty turystycznej, kulturalnej, 
gastronomicznej oraz handlowo-usługowej miasta. 
Dodatkowo dołączone do niego powinny być bony 
promocyjne do miejsc rekomendowanych oraz wykaz 
przydatnych adresów. 
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ƒ PUBLIC RELATIONS
Rekomendujemy e-PR oraz narzędzia PR-u tradycyj-
nego mające za zadanie docierać do świadomości 
szerszej grupy potencjalnych odbiorców zaintereso-
wanych tematyką Euro 2012 w Polsce. 

Ważne na tym etapie jest, aby w kontekście ruchu 
kibiców na trasie Polska-Ukraina w pozytywnym 
aspekcie właściwej organizacji oraz profesjonalnego 
przyjęcia pojawiały się wzmianki o Przemyślu. Istotą 
działań Public Relations ma być ciągła komunikacja 
i przepływ informacji. 

Działania powinny uwzględniać dwa kierunki: pierw-
szym z nich jest zapewnienie aktualnych i rzetelnych 
informacji, natomiast drugi będzie ciągłym procesem 
kształtowania właściwych relacji z redakcjami me-
diów. To właśnie dzięki zainteresowaniu dziennikarzy 
w prasie, radiu czy telewizji powinny pojawiać się bie-
żące informacje o osiągnięciach i dokonaniach Miasta 
Przemyśl w kontekście Euro 2012. Rekomendujemy, 
aby na tym etapie jak najmocniej dbać o utrzymy-
wanie pożądanych relacji z mediami opiniotwórczymi 
w skali Polski (jak chociażby: tvn24, rmf-fm, radio zet).

ƒ MARKETING INTERNETOWY

Rekomendujemy naturalną kontynuację działań 
w Internecie z etapu I „przed Euro 2012”. Bieżące 
prowadzenie profilu miasta na portalu społeczno-
ściowym Facebook.
 
Aktualne informacje i aktywne dyskusje na forach in-
ternetowych, jako ważny aspekt e-marketingu 
w tym etapie.

Umieszczanie aktualności na Polish Guide i innych 
serwisach dedykowanych. 

Kontynuacja prowadzenia kampanii banerowych na 
Facebooku oraz za pomocą Google  
AdWords. Na tym etapie rekomendujemy skupienie 
działań na remarketing (dysponując dużą bazę osób, 
które odwiedziły landing page kampanii).

Strefa Kibica

W Przemyślu podczas Euro powinna powstać tzw. 
Strefa Kibica. Strefa, gdzie zostaną umieszczone te-
lebimy transmitujące mecze oraz gdzie w przerwach 
między rozgrywkami będą odbywały się inne impre-
zy (np. rozgrywki sportowe, koncerty, atrakcje dla 
dzieci). Bardzo ważne jest usytuowanie strefy kibi-
ca w obrębie centrum miasta, tak aby strefa odda-
ła w pełni jego unikatowy charakter. Polecamy, aby 
kolorystyka strefy nawiązywała do logo Miasta 
oraz kreacji zaproponowanej w kampanii outdooro-
wej. Bardzo ważna będzie obsługa strefy kibica po-
przez kompetentne i reprezentatywne osoby mówią-
ce w językach obcych (niemiecki, ukraiński, angielski, 
portugalski). Nowoczesna infrastruktura, poczucie 
bezpieczeństwa, rzetelna i pełna informacja, odpo-
wiednia komunikacja i opieka służb, jak również opra-
wa całości przedsięwzięcia stworzy niepowtarzalną 
atmosferę i przyczyni się do budowania pozytywne-
go wizerunku Miasta Przemyśl w oczach gości. 
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Z pomocą zewnętrznego wykonawcy stałe działania 
Public Relations na terenie Polski, jak i na rynkach za-
granicznych (wśród krajów, które najliczniej odwiedzi-
ły Przemyśl w okresie Euro).
Przy okazji konferencji prasowej  zorganizować „stu-
dy tour” dla dziennikarzy z poza regionu, po najpięk-
niejszych atrakcjach oraz unikatowych miejscach 
w Przemyślu.

ƒ Zrealizować kampanię reklamową przekazującą in-
formacje o bogactwie oferty miasta (np. za pomocą 
product placement w polskich produkcjach).

Kontynuować działania e-marketingu. Promować 
się bezpośrednio w profesjonalny oraz interaktywny 
sposób, tak aby stworzyć dobry materiał do marke-
tingu wirusowego w sieci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. INSTRUMENTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA 

07.3. Etap III – działania po zakończe-
niu Euro 2012

Czas trwania: od lipca 2012

Aby osiągnąć cele długoterminowe, po zakończeniu 
Euro 2012 należy:

WYDARZENIE SPECJALNE:

Zorganizować profesjonalny event na skalę Polski. 
Zamiast kilkudziesięciu mało istotnych wydarzeń 
skupić się na organizacji spektakularnego przedsię-
wzięcia z udziałem znanych osób. Impreza powinna 
w sposób pośredni promować miasto.

PROMOCJA WIZERUNKOWA:

Kontynuowanie w mediach promocji wizerunkowej 
silnych stron oferty turystycznej Miasta Przemyśl.

PUBLIC RELATIONS:

Konferencja prasowa podsumowująca działania 
Miasta Przemyśl podczas Euro 2012.
Debata podsumowująca Euro (np. wraz z którymś 
z polskich miast gospodarzy,  jak również z miastem 
Lwów).  



PROPOZYCJE 
KREACJI – 
PROPOZYCJE 
TEMATU 
PRZEWODNIEGO 
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między stronami organizatorów, oferując czas, któ-
ry można spędzić albo na spacerze przez zabytko-
wą część Przemyśla albo w specjalnie przygotowanej 
strefie kibica.
Wpisanie w regularny kształt przemyskiego ryn-
ku boiska eksponuje unikalną archietekturę miasta, 

jednocześnie sygnalizując rolę, którą ośrodek pełni 
podczas Euro 2012.
Hasło: Become a fan podkreśla aspekt futbolowy, 
nawiązując do zintegrowanych działań promocyjnych 
w internecie, czyli do profilu miasta na Facebooku.

Become a Fan

Przemyśl jest miastem mocno związanym z ini-
cjatywą Euro 2012, choć bezpośrednio w nim nie 
uczestniczy.
Stanowi świetny przystanek w czasie podróży 
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zregenerować siły.
Przemyśl, jako miasto prawie graniczne, pomiędzy 
dwoma stronami organizującymi turniej, świetnie od-
najduje się w przedstawionej metaforze.
Linie na boisku symbolizują granicę polsko-ukra-
ińską. Samo hasło przewrotnie odnosząc się do 

powszechnie znanej terminologii piłkarskiej, staje na-
przeciw zapotrzebowań turystów na chwilę relak-
su oraz uzupełnienia sił przed następnym starciem. 
Kreacja jest zaproszeniem do kibiców, wyjeżdzaja-
cych z Polski na Ukrainę, aby wstąpili do Przemyśla 
i spędzili w nim nieco bezstresowego czasu.

Take a break before the second half

Organizacja Euro 2012 w dwóch miastach stawia 
przed kibicami nie lada logistyczne zadanie. Podróż 
z jednego stadionu na drugi jest niewątpliwie mę-
cząca, każdy  więc chce w jej trakcie odpocząć, 
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wszystkich glodnych, nie tylko emocji, kibiców na 
przysmaki regionalnej kuchni.
Pierogi, potrawy z grilla, coś zimnego dla ochłody 
to elementy, które gwarantują powodzenie każdej 
podróży.
Przemyśl to również miasto zabytkowe, oferujące 

wiele wrażeń, nie tylko smakowych. 
Zabawne ułożenie piłkarskiego okrzyku: goal z po-
traw stanowi puszczenie oka do odbiorcy a także do-
datkowo podkreśla ten specjalny moment, jakim jest 
Euro 2012.

Taste the emotions

Głodny Polak, to zły Polak, ale ta prawidłowość dzia-
ła chyba tak samo dobrze u każdej z narodowości.
Przemyśl, wykorzystując swój atut bycia przystan-
kiem w drodze z jednego stadionu na drugi, zaprasza 



PODSUMOWANIE09

36   I STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MIASTA PRZEMYŚL OBEJMUJĄCA OKRES EURO 2012



37   I STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MIASTA PRZEMYŚL OBEJMUJĄCA OKRES EURO 2012

Przydatne strony Internetowe:

www.polishguide2012.pl
www.2012.org.pl
pl.uefa.com
www.uefaeuro2012.gdansk.pl  
www.poznan.pl
www.uefaeuro2012.um.warszawa.pl 
www.wroclove2012.com/Euro2012
www.uefaeuro2012.lviv.ua 
www.ukraine2012.gov.ua/pl  

które miasto im dostarczy. 

Marketing miejski w kontekście Euro będzie skutecz-
ny tylko wtedy, gdy zostanie właściwie odczytany 
i zaakceptowany przez mieszkańców miasta, dlatego 
tak ważne jest zaplanowanie spójnych działań pro-
mocyjnych i PR kierowanych do tej grupy.

Należy również pamiętać, że budowanie atrakcyjne-
go wizerunku miasta nie może mieć charakteru poje-
dyńczych czy przypadkowych działań promocyjnych. 
Aby działania podczas Euro przyniosły pożądane ko-
rzyści wizerunkowe miasta muszą w przyszłości kon-
tynuować zapoczątkowane działania umacniając 
markę Miasta Przemyśl.

09. PODSUMOWANIE

Niniejsza strategia została przygotowana w związku 
z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej  organizowa-
nymi w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku. Określone 
zostały grupy docelowe oraz rekomendowano odpo-
wiednie narzędzia komunikacji marketingowej nie-
zbędne do zrealizowania zaplanowanej strategii. 

Obok wykorzystywania różnorodnej gamy instru-
mentów do realizowania poszczególnych działań 
należy również pamiętać o profesjonalnie przygo-
towanych materiałach, przejrzystej komunikacji inter-
netowej oraz dobrych jakościowo tłumaczeniach tek-
stów na języki grupy docelowej. 

Wizerunek miasta Przemyśl, który powstanie w świa-
domości kibiców będzie zależał od jakości usług 
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ul. Kawiory 37/11
30-055 Kraków
tel. (+48) 12 357 79 10
studio@papajastudio.pl
www.papajastudio.pl


