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RAMOWA AGENDA – 22.05. : 

1) Wprowadzenie: Marketing terytorialny - geneza, istota, cele i zakres:  
  

• Wyzwania jednostek terytorialnych w XXI w. 
• Przegląd stosowanych podejść do marketingu miejsc 
• Marketing miejsc jako polityka gospodarcza i rozwojowa jednostek terytorialnych  
• Przedstawienie wyników Raportu TOP PROMOCJI z 2013 r.  

  
2) Nowe trendy w kreowaniu i komunikacji marketingowej (promocji) produktów turystycznych i miejsc:  
  

• Wybrane aspekty tworzenia i promocji produktów turystycznych  
• Od produktu po doznania - zmiana sposobu komunikowania miejsc 
• Podstawowe narzędzia promocji 
• Promocja turystyczna, promocja ogólnowizerunkowa 
• PR, CCPR i event marketing 
• Nowe narzędzia promocji miejsc (social, mobile i inne)  

  
3) Marka terytorialna - kreowanie, promocja i zarządzanie:  
  

• Definicja marki miejsca - znaczenie i cele 
• Modele budowy tożsamości marki terytorialnej 
• Proces kreowania marki terytorialnej 
• Przykłady marek terytorialnych 
• Zarządzanie marką miejsca  

 





1. Narysuj ŚWINKĘ na kartce.  
2. Nie musi to być arcydzieło! 
3. Masz na to 2 minuty.  

ICE-BREAKER : „JAKI JESTEM ?” 



WYNIKI – jeśli świnka jest:  
- na górze kartki - jesteś osobą pozytywną i optymistyczną. 
- na środku kartki - jesteś realistą. 
- na dole kartki - jesteś pesymistą i masz tendencje do negatywnych zachowań. 
- zwrócona głową w lewo - jesteś przyjazny(a), podtrzymujesz tradycje i pamiętasz o okazjach  

(urodziny itp.) 
- zwrócona głową w prawo - jesteś aktywny(a) i postępowy(a), ale brak Ci poczucia więzi 

rodzinnych, nie pamiętasz o okazjach. 
- zwrócona głową na wprost (patrzy na Ciebie) - jesteś bezpośredni(a), lubisz kręcić się i motać, 

nie boisz się dyskusji ani ich nie unikasz. 
- z wieloma szczegółami - masz umysł analityczny, jesteś nieufny(a) i ostrożny(a). 
- z niewieloma szczegółami - jesteś uczuciowy i naiwny, nie przywiązujesz wagi do drobiazgów, 

lubisz ryzyko. 
- z mniej niż 4 widocznymi nogami - czujesz sie niepewnie, przeżywasz okres burzliwych zmian 

w Twoim życiu. 
- z 4 nogami - jesteś spokojny(a), uparty(a) i wierny(a) swoim ideałom. 
- z więcej niż 4 nogami – skontaktuj się z najbliższym lekarzem   
- wielkość uszu - świadczy o tym jak dobrym słuchaczem jesteś (im większe tym lepszym). 
- długość ogona - świadczy o jakości Twojego życia seksualnego! (oczywiście im dłuższy tym 

lepsze)  



1. MARKETING MIEJSC- geneza, istota, cele i zakres 





Wyróżnić się z tłumu z dziś –  
coraz trudniejsze 

Codziennie jesteśmy bombardowani tysiącami 

informacji i zwyczajnie nie mamy czasu by 

zwrócić uwagę na nie wszystkie. 



Wyzwania marketingowe dla 
samorządów w XXI w.  (1/2) 

• GLOBALIZACJA - postępująca konkurencja pomiędzy regionami, 
miastami. 

• WIĘKSZA SAMODZIELNOŚĆ - zmiana roli i zakresu decyzyjnego 
zarządców miejsc. 

• CHĘĆ WYRÓŻNIENIA SIĘ - wzrost świadomości społeczeństwa o 
przynależności do odrębnych wspólnot lokalnych, regionalnych. 

Źródło: Podstawy Marketingu Terytorialnego 



Wyzwania marketingowe dla 
samorządów w XXI w.  (2/2) 

• CHĘĆ LEPSZEGO I SKUTECZNIEJSZEGO ZASPOKAJANIA POTRZEB 
MIESZKAŃCÓW - próba adaptacji koncepcji marketingowej z 
sektora prywatnego do sektora publicznego. 

• MYŚLENIE STRATEGICZNE - zmiana pozycji i roli strategii 
marketingowej wśród innych strategii danej jednostki 
terytorialnej. 

•  ZRÓWNAWAŻONY ROZWÓJ – społeczna i ekologiczna 
odpowiedzialność działań rozwojowych. 

Źródło: Podstawy Marketingu Terytorialnego 



Czy tego chcemy czy nie, to każdy z 

regionów czy miast ma w oczach odbiorców 

swój wizerunek – przez jego pryzmat 

postrzegamy dane miejsce i podejmujemy 

decyzje związane z tym miejscem. 



MARKETING  

miejsc (terytorialny) 

społeczny 

 

polityczny 

 

non-profit 

 

wydarzeń 

 

Rozwój quasi-dyscyplinarny marketingu 



Umiejscowienie marketingu miejsc 

MARKETING MIEJSC 

Marketing  
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(na podstawie Andrzej Szromnik, „Marketing Terytorialny: Miasto i region na rynku”, Oficyna, Kraków 2007)  



Czym jest marketing miejsc ? 

• Marketing miejsc to określona filozofia lub też sposób zarządzania, 
który   prowadzi do zaspakajania potrzeb i pragnień określonych grup 
odbiorców jednostek terytorialnych (mieszkańców, turystów, 
inwestorów etc.).  

• Głównym celem marketingu miejsc jest kształtowanie poglądów, postaw      
i zachowań zainteresowanych grup klientów zgodnych z interesem    
danego miejsca (gminy, miasta, regionu, kraju).  

• Miasta i regiony realizując działania marketingu miejsc powinny dążyć do 
osiągnięcia tzw. orientacji marketingowej, czyli konsekwentnego i 
całościowego ukierunkowania się na potrzeby interesantów, służbę na 
rzecz klientów. 

(na podstawie Andrzej Szromnik, „Marketing Terytorialny: Miasto i region na rynku”, Oficyna, Kraków 2007)  



Cele nadrzędne marketingu miejsc 

• Rozwijanie i umacnianie usług 
świadczonych przez instytucje publiczne 

 

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
jednostki terytorialnej 

 

• Zwiększanie atrakcyjności i pozycji 
konkurencyjnej 

 



• O wiele bardziej złożony proces decyzyjny określający – kto, co 
i komu oferuje 

• Duża różnorodność oferowanych produktów (dobra 
materialne, inwestycje, usługi, wydarzenia, produkty 
turystyczne, ludzie etc.) 

• Wielość adresatów działań marketingowych (instytucje, 
organizacje non-profit, firmy, mieszkańcy, media, inwestorzy 
etc.) 

• Wielość decydentów oraz ich wzajemna odmienność 

Specyfika marketingu miejsc 



Marketing Ludzki 

Marketing Infrastruktury 

Marketing Atrakcji 

Marketing  

Wizerunku 

Marketing miejsc -  podejście 
Philipa Kotlera 



Nowy York wyznacza standardy 

• W kwietniu 2003 r. burmistrz Nowego Yorku M.Bloomberg powołał 
J.Perellego na szefa działu marketingu miasta z zadaniem wykorzystania 
potencjału marketingowego zasobów miasta i wzmacniania marki Nowy York.  

• Uważa się, że było to pierwsze miasto na świecie, które rzeczywiście 
utworzyło biuro marketingu i zaczęło dbać o markę miasta. 

 

 • Przed szefem marketingu miasta postawiono 3 cele: 

• Opracować alternatywne sposoby uzyskiwania przychodów przez miasto. 

• Wspomagać instytucje miejskie i ważne inicjatywy miasta. 

• Promować i wzmacniać markę Nowy York na całym świecie, tak żeby 
zwiększać liczbę miejsc pracy i rozwijać turystykę. 



Marketing samorządów jako polityka 
gospodarcza 

• Marketing terytorialny to „koncepcja zarządzania jednostką 
terytorialną według orientacji marketingowej” 

 [Florek 2007] 

• „(…) zarówno na poziomie narodowym, regionalnym, czy miasta, 
budowanie marki miejsca jest w takim samym stopniu 
planowaniem polityki rozwoju, w jakim w sektorze prywatnym 
tworzenie marki dotyczy strategii biznesowej” 

 [Hanna, Rowley, 2007] 



KONKURENCYJNOŚĆ – ROZWÓJ – 
MARKA – PROMOCJA 

POTENCJAŁ KONKURENCYJNOŚCI SAMORZĄDU 
(zasoby: materialne i niematerialne) 

PRZEWAGA KONKURENCYJNA MIEJSCA 
(instrumenty konkurowania: w tym produkty i marka) 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 
(wizja rozwoju, cele strategiczne) 

 
STRATEGIA MARKETINGU MIASTA 

 

 
STRATEGIA PROMOCJI MIASTA 

 



WZROST BUDŻETÓW NA PROMOCJĘ = 
WZROST POTRZEBY PROFESJONALIZACJI 

Wykres: Łączne wydatki kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego na promocję w latach 2007–2011 (kwoty w tys.),  

Źródło: Raport NIK - DZIAŁANIA PROMOCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2011 r.) 



Przedstawienie wyników Raportu  

TOP PROMOCJI z 2013 r.  

 



LIDERZY PROMOCJI W POLSCE  
(badania Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc) 
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LIDERZY PROMOCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE  
(badania Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc) 



LIDERZY PROMOCJI GOSPODARCZEJ W POLSCE  
(badania Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc) 



KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU PROMOCJI JST 
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BARIERY PROMOCJI JST 
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zdecydowanie jest barierą 



Współpraca z profesjonalistami 



Województwo 
Śląskie 



To odpowiedź na pytanie 
„Jakie Śląskie”? 

TAKIE? 



Czy może takie? 



TAKIE? 



 Unikalna cecha sprzedaży:  
USP (unique selling proposition): 

 

Śląskie to region pełen energii  
dzięki swej różnorodności.  

 

KOMUNIKACJA – wartości racjonalne i emocjonalne: 

• w sferze racjonalnej - RÓŻNORODNOŚĆ i unikalna JAKOŚĆ  
(praca, działanie zespołowe, sport, medycyna, kultura, 
organizacja); 

• w sferze emocjonalnej – POZYTYWNA ENERGIA jako SIŁA, 
EMOCJE, CHĘĆ I RADOŚĆ DZIAŁANIA. 



Śląskie jest  
pełne pozytywnej energii. 

Widać to nawet  

z kosmosu ;-) 



Kluczowe przesłanie (BIG IDEA) to  

ENERGIA.  
• Fundament: na Śląsku wszystko zaczyna się od energii.  
• To tylko pretekst. Prowadzi nas on w kierunku wartości – 

śląskie = pełne energii (ludzkiej, kreatywnej, dynamicznej, 
duchowej, każdej). 

• A zatem:  

• Śląskie.  
Pozytywna Energia  

• Śląskie.  
Pełne czystej energii  

• Śląskie.  
Energia się udziela  

• Śląskie.  
Zawsze pełne energii  

• Śląskie.  
Wulkan energii  

• Śląskie.  
Energia dzikiej przyrody  



Logo,  

marka  

i klamra 

komunikacyjna. 



Śląskie. Zawsze pełne energii  

Polska-Portugalia 2:1. Pozytywna energia może wszystko.  



Śląskie. Pozytywna energia  

Zobaczyć siatkówkę w Spodku. Bezcenne. 



2. Nowe trendy w kreowaniu i komunikacji 
marketingowej (promocji) produktów 
turystycznych i miejsc 



a) produkt, miasto jako mega-produkt, 
produkty turystyczne, produkt sieciowy 



•  PRODUKT: 

• pełni kluczową rolę w filozofii marketingu 

• zaspokaja fundamentalne potrzeby nabywców 

 

Za produkt przyjmuje się każde dobro, które może stać się 

przedmiotem wymiany (w tym także udostępnienia)… 

 

W tym kontekście także terytorium (miasto, gmina, region) 

podlega sklasyfikowaniu jako produkt marketingowy. 



•  Miasto jako (mega) produkt 

• trudne do zdefiniowania 

• uwarunkowane historycznie, ciągle zmieniające się i ewoluujące 

• bardzo złożone, samo składa się z wielu różnorodnych produktów 

• jest kombinacją elementów namacalnych (twardych, 

materialnych – tj. obiekty, infrastruktura) i abstrakcyjnych 

(miękkie, emocjonalne – tj. atmosfera, kultura, cechy 

mieszkańców) 

• w połączeniu tworzą efekt – doświadczenie – dostępne dla 

odbiorcy za określoną cenę 

• różnorodność i nietypowość powyższych aspektów sprawia, że w 

literaturze mówi się często o mieście jako mega-produkcie 



•  Miasto jako (mega) produkt – cechy szczególne 

• nieuchwytność (niematerialność) miasta jako całości 

• brak możliwości bezpośredniego porównania oferty miasta  

• miasta nie można przenieść – to nabywca zmuszony jest pokonać 

odległość by skorzystać z oferty miasta 

• zróżnicowana trwałość poszczególnych elementów produktu miasta 

w ramach trwałego kompleksowego megaproduktu miejskiego 

• bardzo wysoki stopień komplementarności – optymalna oferta miasta 

nie może istnieć bez poszczególnych części 

 



•  Elementy składowe (mega) produktu miejskiego 

• image, wizerunek miasta 

• lokalny klimat kulturowy 

• system komunikacyjny 

• obyczaje mieszkańców 

• sztuka (ludowa) 

• religia 

• klimat przedsiębiorczości 

• usługi i obiekty 

• jakość zagospodarowania przestrzennego 

• wytwory lokalnych producentów, lokalne marki  

• sławne osobistości wywodzące się z miasta itp.. 



Elementy (mega) produktu miejskiego przenikają się ze sobą 

tworząc określone zbiory użyteczności oferowane 

zainteresowanym grupom klientów w trybie odpłatnym, 

częściowo odpłatnym lub nieodpłatnym.  

 

Ich różnorodność, atrakcyjność, częstotliwość „konsumowania” 

oraz często jednorodny charakter powodują, że trudno jest 

mówić o jednym, uniwersalnym „produkcie terytorialnym”, lecz 

o kilku jego podstawowych typach – subproduktach – 

oferowanych i wymienianych z odpowiednią grupą odbiorców.  

•  Subprodukty terytorialne miasta 



•  Typy subproduktów terytorialnych 

• turystyczny – hotele, gastronomia, walory środowiskowe, zabytki itd. 

• inwestycyjny – działki, obiekty, siła robocza, technologia itd. 

• mieszkaniowy – domy, mieszkania, działki, spółdzielnie itd. 

• handlowo-usługowy – usługi komercyjne 

• oświatowo-kulturalny – teatralny, kinowy, edukacyjny itd. 

• rekreacyjno-sportowy – turnieje, zawody sportowe, rajdy, usługi itd. 

• publiczny – administracja, komunikacja, zdrowie itd. 

• targowo-kongresowy – ośrodki konferencyjne, wystawy, targi… 



•  Znaczenie subproduktu „MICE” w rozwoju miast 

• duży potencjał - brak sezonowości, odporność na wahania 

koniunktury 

• inwestycje w infr. MICE – czynnik rewitalizacji i modernizacji 

przestrzeni miejskiej, nowe udogodnienia (transport, kultura) 

• może wpłynąć na zmianę specjalizacji gospodarczej miasta, 

stanowić źródło budowania przewagi konkurencyjnej 

• pośrednio – sprzyja transferowi informacji, wiedzy oraz wzmacnia 

wizerunek i prestiż miasta (centrum biznesowe, naukowe itd.) 

• synergia z turystyką poznawczą, kwalifikowaną, kulturalną itd. 

• wydatki uczestników – źródło wpływów dla całej gospodarki 

miejskiej, dodatkowych przychodów, nowych miejsc pracy 

 



•  Wizerunek miasta, a (mega) produkt ? 

• Nabywca produktu miejskiego (np. turysta) ocenia go jedynie na 

wybranych elementach (wiedza nt. miasta jest zawsze niepełna) i na 

tej podst. buduje swój indywidualny wizerunek miasta. 

• Wizerunek miasta to swego rodzaju puzzle składające się z 

elementów produktu miasta tj. elementy fizyczne, usługi, przeżycia, 

doznania (inaczej to skrót myślowy w podejmowaniu decyzji zakup.) 

• Wizerunek jest ostatecznym produktem miasta, a jego „produkcja” 

to proces ciągły. 

• Pozytywny wizerunek jest największym kapitałem jaki może posiadać 

miasto/region. 

• Dzięki wizerunkowi możliwe jest kreowanie emocjonalnej więzi z 

miastem (czynniki niematerialne są trudne do imitacji i często 

stanowią o przewadze konkurencyjnej miasta). 



Transport 

 

Nocleg 

 

 

Wyżywienie 

 

 

Dostęp do atrakcji 

POMYSŁ = PROJEKT 

PRODUKT TURYSYTYCZNY 



Po co się tworzy produkty turystyczne? 

 
• Integracja walorów, zasobów i usług w jedną, spójną 

kompozycję, atrakcyjną dla odbiorców, 
• Uporządkowanie posiadanych atutów, potencjału, 

możliwości rozwoju, okazji, 

• Odróżnienie się od innych przedsięwzięć o podobnym 
charakterze, 

• Ułatwienie i zintegrowanie działań (w tym marketingowo – 
promocyjnych), 

• Podkreślenie głównych atutów, walorów turystycznych 
danego miejsca, 

• Uwypuklanie specyficznych korzyści motywujących 
konsumenta do zakupu. 

Produkt turystyczny to pomysł, który spowoduje 
napływ turystów do miasta, regionu, państwa 



• Produkt turystyczny w najprostszym ujęciu to wdrożony pomysł, który 
wpłynął na nabycie oferowanej wiązki korzyści – usług turystycznych. 

 

 Cechy produktu turystycznego 



• Markowy produkt turystyczny 











 

Produkty sieciowy w turystyce: 

 

 Idea tworzenia produktów w oparciu o rozproszoną strukturę 
podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów (porozumienia, 
związki celowe). 

 Wspólna koncepcja funkcjonowania, wspólny wiodący wyróżnik 
produktu, jedna silna marka produktu. 

 Porozumienie Partnerów mające na celu uzyskanie dodatkowych 
efektów skali zarówno w promocji, jak i rozwoju infrastruktury, zasobów 
ludzkich, systemach dystrybucji. 

 Opracowanie wysokiej jakości rozwiązań dzięki większym 
możliwościom . 

 Produkty ponadregionalne - „łamanie” sztucznych granic 
administracyjnych, współpraca ROT-ów, LOT-ów, gmin. 

 Możliwość starania się o ekskluzywne fundusze przeznaczone dla tego 
typu rozwiązań. 



Główne powody tworzenia produktów sieciowych 

• Skala wdrożenia i funkcjonowania – 
duża skala wdrożenia pozwala na 
istotne oszczędności 

• Dobre wzorce, w tym konkurencyjny 
know-how - skuteczne, sprawdzone 
rozwiązania 

• Wiedza – produkt wiąże się z potrzebą 
kosztownych badań marketingowych, 
prac naukowych, np. historycznych 

• Innowacyjność – typ produktu 
uzasadnia wdrażanie innowacji, w tym 
popartych kosztownymi testami 

• Istotny efekt synergii, korzyści – 
ekonomiczne, wizerunkowe 
(promocja) 

• Rozproszone atrakcje produkty 
lokalne – zbyt słabe żeby samodzielnie 
konkurować 

• Lepszy dostęp do rynków zbytu, siła 
negocjacji z dostawcami 

• Wymagany wysoki poziom jakości – 
wymagania rynku względem jakości 
np.. Pola golfowe, ośrodki 
rehabilitacji, SPA 



Możliwe zagrożenia produktów sieciowych 

• Problem możliwej utraty 
kontroli nad zarządzaniem, 
utrzymaniem standardów 

• Możliwe trudności z 
komunikacją wewnątrz sieci 

• Kontrola jakości – 
utrzymywanie wspólnych 
uzgodnień 

• Większe ryzyko „skazy” na 
wizerunku (rozproszona sieć) 

• „Starcia” polityczne – miasto, 
region, ROT, LOT itd. 

• Mogą wystąpić trudności z 
szybką modernizacją sieci 
przy rozrośniętej 
strukturze – zarządzanie 
zmianami 

• Wyczerpanie określonej 
formuły (zmiana stylów 
życia, mody) 

• Większe zagrożenie 
powstawaniem konfliktów 
wewnętrznych (np. 
Ustalanie wspólnej polityki 
cenowej) 

 



Szlaki turystyczne – jako pasmowe, 
zintegrowane produkty sieciowe  

Markowe szlaki turystyczne to świetna platforma dla rozwoju wielu 
elementów sieciowego produktu turystycznego 

Usługi na szlaku 

Produkty lokalne  
co-branding Markowa baza  

noclegowa 

Oznakowanie  
szlaku 

Atrakcje, imprezy 

Szlak markowy 
(koncepcja marki) 

Promocja miasta, regionu 

Wzrost l. miejsc pracy 

Aktywizacja rynków lokalnych 

Wartość dodana miejsca 

Tworzenie spójnego wizerunku obszaru 

Pakiety,  
programy 



Przykłady sieciowych rozwiązań 

• Hiszpania – Portugalia Via Nova: 
• Wspólna polityka cenowa 

• Promocja - marka 

• System informacji, dystrybucji 

• Koncepcja różnicowania produktu 

• Opracowania, badania historyczne 

• Polska – komercyjne sieci 
gastronomiczne i hotelowe np. Leśne 
Runo, Hotele 500, Chłopskie Jadło: 
– Sieci oparte na tworzeniu obiektów o 

zbliżonej ofercie, pakiecie korzyści, 
poziomie obsługi 

• Nowe idee Pierścień Kaszubski, 
„Wakacje z misiem”, Pomorskie SPA, 
„Kurorty Pomorskie”, Szlak Dworków 
Pomorskich 



Aspekty zarządzania zmianami w produktach sieciowych 

BAZA informacji  
zwrotnych, czyli  

obszar zbierania  informacji od  
klientów, opinii, ocen,   

uwag, postulatów 
 

Podziel na grupy tematyczne  
oraz obszary  

np. infrastruktura, promocja,  
Atrakcyjność, baza turystyczna,  

element ludzki,  

Analiza  
możliwych  

zmian, ich skutków  
dla projektu,  

partnerów 

strategia 

Określenie 
szczegółowego 

zakresu, rodzaju 
modyfikacji, instrukcji 

wdrożenia 

Zatwierdzenie, 
kształtu zmian 

Wdrożenie zmian, 
modyfikacja produktu 

Tendencje, prognozy, 
uwarunkowania, 

analizy 



  
 

Analiza efektów 
wdrożenia 

opinie 

uwagi 

Prośby, 
postulaty 

Aktualizacja 
strategii 

Określenie 
wstępnych 

modyfikacji, 
propozycji zmian 

Pretest modyfikacji, zmiany. 
Np. opinie ekspertów, 

partnerów 

 



• O czym należy pamiętać, co wpłynie na sukces produktu 

turystycznego? 

 
•  Powiązanie ze strategią regionalną i miejscową. 

•  Aspekty planowania lokalnego (plan zagospodarowania, WPI, strategia rozwoju 

gminy itp.). 

•  Uwzględnienie analiz trendów i tendencji w kraju, zagranicą. 

•  Rynek docelowy – turyści, czyli nasi nabywcy produktu (potencjał, trwałość, 

zmiany, moda). 

•  Ludzie – produkt turystyczny to w dużej mierze czynnik ludzki, który nie tylko 

decyduje o wdrożeniu, ale o konkurencyjności, jakości . 

•  Realność wdrożenia – mierzmy siły na zamiary. 

•  Trwałość – konieczność uwzględnienia koncepcji organizacji, utrzymania 

produktu, promocji, modernizacji. 

•  Integracja działań i partnerstwo – integracja działań na danym obszarze stanowi 

o sukcesie wdrożenie i przyszłej konkurencyjności produktów turystycznych . 

 



• Określenie czy przygotowywana w ramach projektu oferta 
turystyczna znajdzie odbiorców - analiza rynku oraz tendencji i 
trendów w turystyce. 

• Zinwentaryzowanie oraz zintegrowanie zaangażowanych w 
projekt walorów (naturalnych, antropogenicznych), atrakcji, 
zasobów i usług. 

• Określenie grup odbiorców docelowych proponowanego 
produktu (np. młodzież szkolna lub miłośnicy turystyki 
aktywnej). 

• Określenie wiodących rodzajów turystyki, wokół których 
budowane będą oferty turystyczne (np. turystyka kulturowa 
lub turystka miejska). 

• Łączenie elementów składowych produktu turystycznego w 
programy i oferowanie na rynku w formie pakietów 
turystycznych. 

• Wykreowanie nazwy produktu turystycznego oraz jego logo 
wraz z koncepcją komunikacji marketingowej.  
 

Jak przekuć projekt na produkt turystyczny? 



Jak przekuć projekt na produkt turystyczny? - proces efektywnej komunikacji 

 Nawet najciekawszy produkt 
turystyczny nie znajdzie 
odbiorców jeśli odpowiedni 
komunikat nie trafi na rynek. 

 Aby skutecznie zrealizować 
przyjęte zadania w zakresie 
rozwoju produktu 
turystycznego przekonaj 
najpierw lokalną społeczność 
– to spośród niej wywodzić się 
będą pierwsi inwestorzy, 
twórcy poszczególnych ofert. 
Od ich akceptacji wiele zależy! 

 Kiedy już przygotujesz swój 
produkt, poinformuj o tym 
docelowe grupy odbiorców – 
wykorzystaj dostępne 
narzędzia marketingowe.  

Odbiorcy komunikatu 

Cel procesu 

komunikacji 

Projektowanie 

przekazu 

Wybór kanałów 

procesu komunikacji 

Wybór narzędzi 

promocji mix 

Schemat procesu komunikacji marketingowej  

w ramach produktu turystycznego  



ĆWICZENIE 1  (w grupach) 

 

 
Wydyskutuj wraz z grupą i spisz na kartce 2-3 pomysły (na 
razie same pomysły) na produkty turystyczne dla 
Żyrardowa, które są związane z główną ideą konkursu 
EDEN jaką jest zrównoważony rozwój społeczny, 
kulturalny i środowiskowy.  
 
Produkty jako : 
 
• grupa A: wydarzenie 
• grupa B: obiekt 
• grupa C: rzecz 



Etapy budowania produktu turystycznego (1/2) 

Poszukiwanie IDEI, POMYSŁÓW 

Opracowanie koncepcji produktu  

Analiz i identyfikacja możliwości  W tym określenie potrzeb (rynku, 
wewnętrznych), analiz potencjału 
(zasobów, walorów), identyfikacja 
najbardziej atrakcyjnych tzw. obszarów 
produktowych – dla poszukiwania idei. 

Koncepcja organizacji, funkcjonowania 

na rynku – dotarcia do segmentów 

docelowych, pozycjonowania, 

wdrożenia, organizacji, markowania. 

Proces generowanie, zbierania 

pomysłów, analiza źródeł wtórnych, 

„techniki kreacji” konkursy itp. Ocena i 

wybór pomysłu/ów do realizacji. 



Opracowanie planu wdrożenia  
W tym: Fazy finansowania budowy 
produktu, opracowanie projektów, 
harmonogram wdrażania, finansowanie 
utrzymania produktu w fazie 
uruchamiania i pilotażu, wskaźniki 
efektywności funkcjonowania produktu 
- monitorowanie rynkowe . 

Komercjalizacja produktu Proces komercjalizacji produktu, w tym 

budowa elementów produktu, 

wprowadzenie ofert na wybrane rynki 

(dystrybucja i sprzedaż), organizacja 

obsługi i funkcjonowania, promocja. 

, 

Zarządzanie na rynku (fazy cyklu życia, 

modernizacja, zarządzanie marketing 

mix, wybór strategii portfela produktu). 

Zarządzanie na rynku 

Etapy budowania produktu turystycznego (2/2) 



Faza opracowania koncepcji 

• Opracowanie  koncepcji produktu: 
– Strategia budowy produktu (jak się pozycjonować?, 

rynki i segmenty strategiczne uzupełniające, 
koncepcje techniczne np. projekty  architektoniczne, 
plany techniczne wykonania). 

– Plan marketingowy (media plan, plan komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej, strategia budowy marki). 

– Koncepcja finansowania – w fazie wdrażania, 
funkcjonowania, rozwoju (studium wykonalności). 

– Plan organizacji produktu (koncepcja obsługi, 
zasobów ludzkich, zarządzania jakością). 

– Koncepcja narzędzi produktu (np. podręcznik 
operacyjny, strona internetowa). 

 



Opracowanie koncepcji finansowania  
– wybrane kroki 

• Określenie listy niezbędnych zadań – elementów produktu, w tym o 
charakterze niezbędnym do jego uruchomienia, modernizacji 

• Analiza własnych możliwości finansowych, zasobów oraz Partnerów 

• Analiza dostępnych funduszy, źródeł finansowania zarówno w Regionie, 
Euroregionie, jak i na terenie Polski i Europy 

• Wybór zadań, które można uzasadnić w ramach celów i kryteriów 
dopuszczalnych projektów oraz „przekuć” na dobre projekty 

• Określenie zgodności projektu z istniejącymi dokumentami strategicznymi 
w regionie, kraju, a także lokalnymi  

• Wniosek - przygotowanie draftu/draftów dla wniosku, 
Sprawdzenie/korekta wniosku, wniosek ostateczny – złożenie wniosku 

• Lobbing wokół projektu/produktu 

• Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zależności od wymogów 
stawianych w poszczególnych programach (np. studia wykonalności) 



Etapy procesu wdrażania 

• Pre-Test koncepcji 

 

Koncepcja  

Produktu 

 

Kreacja  

produktu 

Pre-test  

Produktu  

(koncepcji,  

prototypu) 

 

Wdrożenie,  

Premiera,  

debiut  

rynkowy  

produktu 

 

P 

I 

L 

O 

T 

A 

Ż 

 
 „Wdrożenie  

pod kontrolą” 

 

ETAP PRE-TESTU 

ETAP Pilotażu,  

Wdrożenie testowe 

ETAP WDROŻENIA 

narodzin rynkowych,  

Pełna komercjalizacja 

produktu 



Pre-test produktu - jego koncepcji lub prototypu  

• Program badań pierwotnych źródłowych  

• Badania ilościowe już istniejące lub planowane 

• „Uczmy się na cudzych błędach” -podpatrywanie konkurencji – 
badania obserwacyjne; określamy obszar, miejsce, czas badań, 
sporządzamy formularz 

• Badania Jakościowe – tania, skuteczna metoda weryfikacji oraz 
zdobycia cennych informacji: 

– Wywiad pogłębiony 

– Badania percepcyjne, porównawcze 

– Badania projekcyjne 

– Metoda badan fokusowych tzw. Focus Group 

– Badania internetowe – testowanie ogólnej idei, potrzeby na produkt 

 

 



Etapy wdrażania produktu, dlaczego jest ważna Faza 
pilotażu, testu w praktyce? 

ETAP PILOTAŻU,  

testu rynkowego 

 

Poznanie rzeczywistych  

wymagań rynku, klienta  

 

Możliwość szybkiej reakcji,   

 na problemy, błędy 

 

„Uczenie się  

na błędach”  

 

Założenie usprawniania,  

produktu, podnoszenia  

jakości, konkurencyjności 

 

Weryfikacja badań  

„laboratoryjnych”  

 

Większe bezpieczeństwo  

inwestycji,  

minimalizacja ryzyka  

Ochrona wizerunku,  

marki produktu  

 

 

Nieocenione źródło  

informacji  

 



Od koncepcji do wdrożenia – główne fazy procesu 
tworzenia produktu 

Modyfikacje  
Produkt  
procesy 

Faza  
tworzenia  
koncepcji 

 
FAZA Pilotażu,  

Test koncepcji na rynku,  
 

Etapy pilotażu   
 

Analiza i porównanie 
rynkowe różnych 

wariantów produktu, 
zebranie uwag, opinii, 

wprowadzanie bieżących 
zmian i aktualizacji  

Produkt  
ostateczny 

Wdrożenie  
pilotażowe 

Podręcznik 
operacyjny 
wdrożenia 

FAZA  
 
Wdrożenia  
rynkowego 

FAZA  
 
Rozwoju  
rynkowego 



• Istotnym trendem w komercjalizacji oferty turystycznej miast i regionów 
spełniają tzw. karty turystyczne, zarówno działające jako system rabatów oraz  
jako tzw. karty PrePaid-owe (prosta forma karty płatniczej, wdrażana skutecznie 
np. w regionach Niemiec i Austrii.). 
 

• Ważnym narzędziem komercjalizacji ofert, jest także system rezerwacji lub 
zakupu biletów wstępu do atrakcji drogą elektroniczną (via Internet), co w efekcie 
skraca czas oczekiwania w kolejkach.  
 

• Komercjalizacja poprzez ofertę katalogową zagranicznych touroperatorów 
zaczyna odgrywać w Europie coraz mniejsze znaczenie. Należy dążyć zatem do 
budowy kanału dystrybucji poprzez partnerstwo z największymi portalami 
rezerwacyjnymi, stowarzyszeniami tematycznymi itp. Nie rekomenduje się 
tworzenie samodzielnej platformy sprzedażowej. Poprawę komercjalizacji należy 
oprzeć także o projekty partnerskie z lokalnymi touroperatorami.  
 

• Konieczna także wizualizacja systemów rekomendacyjnych.  
 



Dlaczego jednym 
firmom/produktom/markom 
udaje się odnieść sukces na 

rynku, a innym nie? 
 

Jakie są źródła sukcesu  
firm/produktów/marek ?  



I  
Możliwość biznesowa (luka, nisza) 



II  
Jasny, spójny 

koncept biznesowy 



III 
Sprawność operacyjna 



IV 
Lider i kultura organizacyjna 



b) Komunikacja marketingowa, promocja, plan 
promocji krok po kroku  



Co to jest komunikacja marketingowa?  

• Proces przekazywania świadomie 
formułowanych wiadomości, zawierających 
informacje ważne z  punktu widzenia naszej 
strategii, skierowane  do określonych osób, 
segmentów, grup odbiorców. 

• Kompozycja różnych procesów, narzędzi 
mająca na celu skuteczną komunikację z 
naszymi klientami i Partnerami . 

• Procesy w zakresie zarządzania 
informacjami marketingowymi o naszej 
firmie, mieście, produkcie dla osiągnięcia 
określonych celów marketingowych. 
 

Zintegrowana Komunikacja  

Marketingowa – oznacza 

proces systemowy scalania 

rozproszonych informacji, 

narzędzi, obiektów w celu 

osiągnięcia większej spójności 

i efektywności procesów 

komunikacji marketingowej. 



Komunikacja marketingowa w turystyce 

• Komunikacja dot.  
– Walorów, atrakcji 
– Produktów turystycznych,  
– Zamierzeń 
– Projektów turystycznych 
– Wydarzeń 

 

• Komunikacja  
– wewnętrzna  
– zewnętrzna krajowa 
– zewnętrzna zagraniczna 
 

• Komunikacja ze względu na odbiorcę: 
– Turyści 
– Moderatorzy (dziennikarze, liderzy opinii) 
– Profesjonaliści (inwestorzy, urzędy, instytucje, władze kraju, UE) 

 

 
 



Komunikacja marketingowa jako proces rynkowy 

      Dekodowanie 
Źródło/ 
nadawca 

  Kodowanie 
Kanał  
Komunikacji  

Zakłócenia,  
szumy, informacyjne 

Sprzężenie zwrotne 

Adresat 
odbiorca 

Procesy moderowania,  
wspomagania 

• Schemat uniwersalnego modelu 
komunikowania 



• ATTENTION/ AWARNESS – świadomość produktu/miejsca, 
przykucie uwagi odbiorcy 

• INTEREST – zainteresowanie (miejscem, produktem ) 

• DESIRE – pożądanie (chęć zakupu/skorzystania/ inwestycji) 

• CONVICTION – przekonanie, upewnienie, ugruntowanie 
decyzji 

• ACTION – akcja (zakup) 

• SATISFACTION – satysfakcja, utrwalenie przekonania o dobrze 
podjętej decyzji 



c) Etapy tworzenia planu promocji produktu 
turystycznego 



Bez planu (strategii) trudno o sukces 



Skutecznie promować tzn. mieć plan/strategię 

    Bez planu promocji utrudnione (niemożliwe?) jest: 

• Powiązanie działań promocyjnych z celami sprzedaży/rozwoju, 

• Prowadzenie działań promocyjnych w sposób celowy (określenie celów, 
dobór narzędzi, ewaluacja efektów), 

• Profesjonalny dobór grup odbiorców działań promocyjnych,  
ukierunkowanie produktów/usług oraz promocji do nich (pozycjonowanie), 

• Świadome i spójne zarządzanie wizerunkiem obiektu, 

• Koordynacja działań promocyjnych w różnych obszarach działalności 
(wizerunek ogólny, promocja pakietów, ofert, atrakcji itd.) 

• Racjonalna ocena efektów prowadzonych działań (mierzenie skuteczności i 
efektywności – monitoring i kontrola), umożliwiająca korektę działań w 
przyszłości. 



ETAP I 
• ANALIZA MARKETINGOWA. Diagnoza sytuacji wyjściowej promocji produktu. 

ETAP II 
• ANALIZA SWOT. Marketingowa macierz mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

ETAP III 
• CELE. Określanie celów strategicznych i operacyjnych promocji produktu 

ETAP IV 
• ADRESACI PROMOCJI. Segmenty nabywców oferty promocyjnej 

ETAP V 
• OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PROMOCJI. USP, pozycjonowanie, różnicowanie.  

ETAP VI 
• REKOMENDACJE DZIAŁAŃ. Dobór narzędzi i środków promocji, opracowanie harmonogramu. 

ETAP VII 
• BUDŻET. Finansowanie realizacji planu promocji. 

ETAP VIIII 
• EWALUACJA I KONTROLA. Ocena realizacji planu promocji. 

dr M.Florek, dr A.Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 

Etapy tworzenia planu promocji produktu turyst. 



Etap I – analiza marketingowa 

CEL - diagnoza sytuacji wyjściowej promocji produktu 
turystycznego w oparciu o dostępne źródła wtórne oraz 

zaplanowane badania. 
 
• Analiza otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego              

(w kontekście możliwości wykorzystania marketingowego). 
• Analiza uwarunkowań oraz wyzwań strategicznych. 
• Analiza dotychczasowych działań i materiałów promocyjnych. 
• Analiza konkurencji. 
• Analiza obecnej atrakcyjności oraz wizerunku produktu w 

świadomości odbiorców. 

dr M.Florek, dr A.Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 



Etap I – analiza marketingowa 
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Przykładowe źródła informacji do analizy: 
 
• dokumenty strategiczne firmy, 
• ogólnodostępne opracowania i materiały np. nt. 

rynku MICE (raporty, case studies, artykuły prasowe 
itp.), 

• wyniki analiz – np. konkurencji, 
• wyniki badań marketingowych, 
• wnioski z konsultacji wewnętrznych, 
• kwerenda prasowa itp... 

dr M.Florek, dr A.Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 



Metody badania i oceny produktów oraz marek 

1)  Metody ilościowe – (ILE?) - głównie kwestionariusze i ankiety– 
najbardziej popularne narzędzie gromadzenia danych pierwotnych. 
Składają się z zestawu pytań prezentowanych respondentoma. 
badania pozwalające na uogólnienie wyników na całą badaną 
populację.  

2)  Metody jakościowe – (DLACZEGO?) - pozwalają wyjaśnić 
motywy, postawy preferencje konsumentów. Wyników tych badań 
nie można uogólniać na badana populację.  Wyłącznie sowa, nigdy 
liczby. 

UWAGA: To nie są metody substytucyjne! 
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Przykład – metody ilościowe (różne grupy) 



Przykład – skala dyferencjałów semantycznych  
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  1 2 3 4 5   

nowoczesne            starodawne 

bezpieczne            niebezpieczne  

naturalne            sztuczne 

wyszukane           proste  

ładne            brzydkie  

interesujące            nudne  

czyste            brudne  

przyjazne            nieprzyjazne  

niewinne            grzeszne  

rozrywkowe            spokojne  

zielone            szare 

turystyczne            przemysłowe  

tanie            drogie  

słynne, znane            nieznane  

idealne do życia            nie do życia 

kipiące życiem            wymarłe 

Łodzianie Młodzież z Głowna Mieszkańcy Głowna 



Techniki badawcze 

1)  Obserwacje – metoda jakościowa, informacje zbiera się  obserwując 
odpowiednie podmioty badania w określonej scenerii.  

2)  Badania ankietowe/sondażowe – metoda ilościowa, ankiety wypełniają 
respondenci samodzielnie.  

5) Techniki projekcyjne – uzupełniające techniki oparte na psychologii i teorii 
ukrytych postaw 

4)  Wywiady grupowe  (FGI) – metoda jakościowa, zaprasza się  6-12 osób do 
spędzenia kilku godzin z moderatorem w celu  omówienia cech produktu, usługi 
itd.  

3)  Wywiady indywidualne (IDI) - metoda ilościowa bądź jakościowa, polega na 
wzajemnym komunikowaniu się respondenta z badaczem. 

6) Pozostałe  – burza mózgów, eye-tracking, degustacje itp. 



1) Brak wprowadzenia 

4)  Sugerowanie odpowiedzi (tendencyjność) 

2) Zła kolejność pytań (za wcześnie trudne pytania) 

3)  Dwie kwestie w jednym pytaniu (niejednoznaczność) 

5)  Nie wyczerpująca kafeteria odpowiedzi 

6)  Język niedostosowany do respondenta 

7)  Pytania nierealne (niemożliwa odpowiedź) 

8)  Złe grupowanie pytań – skoki po kwestionariuszu 

10)  Brak testowania narzędzia 

9)  Pytania, które mogą wystraszyć respondenta 

Najczęstsze błędy w kwestionariuszach 



1) „Czy lubi Pan/i Sopot”? (co to znaczy lubi?) 

4)  „Ile Pani wydała na podróże w ubiegłym roku”? (a kto to wie?) 

2) „Czy zna Pani Zamek w Malborku?” (kto by nie znał?) 

3)  „Czy wyjeżdża Pan na wakacje regularnie?” (a co to znaczy regularnie?) 

5)  „Ile razy widziała Pani reklamę Poznania w ubiegłym roku?” (a kto by pamiętał?) 

6) „Jakie atrybuty produktu decydują o zakupie w detalicznym punkcie sprzedaży?”   
 (co decyduje? gdzie? o co chodzi?) 

Czego unikać? 



MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

MOŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA 

(Strengths) 

(Opportunities) 

(Weaknesses) 

(Threats) 

Mamy bezpośredni  

wpływ 

Są niezależne  

od nas 

KONWERSJA 

D
O

P
A

S
O

W
A

N
IE

 
Etap II – analiza SWOT 



Etap III - cele 

Cele strategiczne - określają główne kierunki (stany) planowanej zmiany, są 
długofalowe, zwykle niemierzalne, mogą być limitowane czasem (co najwyżej 
horyzontem realizowanej strategii promocji).  Celów strategicznych powinno być 
nie więcej niż kilka (od 3 do 5) .  
 
Rozwinięciem celów strategicznych są cele operacyjne. Stanowią one ich 
uszczegółowienie, są średnioterminowe, mierzalne tj. określone co do znaczenia 
czasu, wielkości i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację lub 
współdziałających w ich osiąganiu.  
 
Na koniec, gdy zostaną określone cele operacyjne, można przystąpić do 
przyporządkowania im właściwych działań (lub zadań).  

dr M.Florek, dr A.Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 



S – Specific (szczegółowe) 
M – Measurable (mierzalne) 
A – Achievable (realne do osiągnięcia) 
R – Result-oriented (zorientowane na wynik) 
T –Time-bounded (o określonym horyzoncie czasowym) 

Etap III - cele 



Etap IV – adresaci promocji 

Małgorzata Latuszek, Taxxo, na podstawie intersectionconsulting.com 



Proces segmentacji 

 Segmentacja 

rynku 

 

  

 Rynek docelowy 

 

 

Produkt 

 



Segmentacja rynku 

• Segmentami rynku są duże 
grupy w obrębie rynku, 
charakteryzujące się 
wspólnymi cechami, mające 
podobne potrzeby  
i preferencje. 

• Podstawowe zmienne 
wykorzystywane w 
segmentacji dla celów 
tworzenia produktu 
turystycznego to: 
– Zmienne geograficzne 

– Zmienne demograficzne 

– Zmienne psychograficzne 

Nazwa segmentu ... 

Kryteria 

demograficzne 
XXX 

Styl życia, 

osobowość 
XXX 

Motywy 

podróżowania  
XXX 

Preferencje  XXX 



Źródło: Strategia Zarządzania Marką Łódź (2010) 



Źródło: Strategia Zarządzania Marką Łódź (2010) 



Źródło: Strategia Zarządzania Marką Łódź (2010) 



Rynek docelowy – wybór segmentów 

• Wybór tych segmentów, które najlepiej 

odpowiadają obecnej i planowanej 

atrakcyjności turystycznej 

regionu/miejsca/produktu oraz mają 

największy potencjał wzrostowy, wpisują 

się w trendy. 

• Wybór odbiorców docelowych oraz 

uzupełniających pozwala na dokładnym 

zaplanowaniu produktu oraz koncentracji 

działań marketingowo – promocyjnych.  

Preferowane 

formy 

turystyki 

Główne 

motywy 

podróżowania 

Segment docelowy 1 

Segment docelowy 2 

Segment docelowy 3 

Segmenty 

uzupełniające 



Etap V – określenie przedmiotu promocji 
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Na etapie tym dokonuje się wyboru tych cech produktu/ów, które 
uporządkowane stworzą ofertę promocyjną, czyli przedmiot 
promocji. Ukształtowana oferta promocyjna musi zostać określona w 
kontekście konkurencyjnym. 

USP – unikatowa propozycja sprzedaży 
Pozycjonowanie 

różnicowanie 
 

Oferta – unikatowa obietnica zaspokojenia rzeczywistej potrzeby 

funkcjonalnej i emocjonalnej.  

 



Koncentracja   
 na idei 
  – lub słowie –  
 które definiują  
    markę/produkt, 
 w umysłach konsumentów 

  
 
    Jack Trout 





• Atrybutowe – wykorzystanie cech tj. wielkość czy czas istnienia  
 

• Korzyści – przedstawiany jako najlepszy w danej kategorii korzyści 

 

• Korzystania lub zastosowania – jako najlepszy w pewnych 

zastosowaniach  

 

• Wobec użytkowników – jako najlepszy dla określonej grupy odbiorców 

 

• Wobec konkurenta –  przedstawiany jako lepszy od konkurenta 

 

• Kategorii produktów – jako lider w danej kategorii produktów 

 

• Jakości lub ceny – jako oferta o najlepszej wartości 



Nasza marka (produkt) … [XXXXX]… 

jest lepsza od … [konkurencja] … 

dla … [adresat] …  

ponieważ … [główna korzyść unikatowa] …  

w wyniku … [powody funkcjonalne i emocjonalne] 



Jak różnicować  WODĘ?  

Różnicowanie – trening kreatywności 



1) SMAK 

2) NASYCENIE DWUTLENKIEM WĘGLA 

3) KOLOR 

4) BUTELKA (kształt, funkcjonalność) 

5) WIELKOŚĆ 

6) WARTOŚCI  ZDROWOTNE 

7) SPOSOBY PICIA, ZASTOSOWANIE 

8) CENA 

9) ŹRÓDŁO, HISTORIA 

10) DYSTRYBUCJA 

Różnicowanie – rozwiązanie 



Różnicowanie – proces dodawania ważnych i cenionych różnic 

w celu odróżnienia oferty danej firmy od ofert konkurencji. 

PRODUKT USŁUGA PERSONEL KANAŁ WIZERUNEK 

wygląd dostawa kompetencja pokrycie rynku symbole 

cechy montaż uprzejmość fachowość media 

działanie szkolenia zaufanie działanie atmosfera 

trwałość porady wiarygodność imprezy 

projekt naprawy odpowiedzial. 

zgodność zamówienia komunikacja 



ĆWICZENIE 2  (w grupach) 

 

 
a) Wybierz z 2-3 wcześniej wygenerowanych pomysłów na 

produkt turystyczny  JEDEN NAJLEPSZY kierując się 
atrakcyjnością głównej grupy odbiorców dla których może 
być on dedykowany (opisz krótko ten segment).  

 
b) Wypełnij w kontekście wybranego produktu DEKLARACJĘ 

POZYCJONOWANIA.  
 
c) Wyznacz 2-3 cele szczegółowe promocji produktu na 

najbliższe 2 lata (2014-2015) oraz wskaż wskaźniki, którymi 
będziesz mierzyć osiągnięcie tych celów.  

 
 



Etap VI – rekomendacja działań 

Na tym etapie budowania planu promocji należy sformułować 
rekomendacje do działań, których odzwierciedleniem będzie już 
konkretny plan. To może być jeden plan lub kilka planów operacyjnych 
odnoszących się do zdefiniowanych wcześniej docelowych grup 
adresatów.  
 
Proponowany zakres działań uwzględniać powinien koncepcję 
kreatywną oraz sposób jej realizacji za pomocą odpowiednich 
instrumentów promocyjnych (o tym za chwilę).  
 
Zwieńczeniem tego etapu powinno być opracowanie harmonogramu, 
który wyznacza kolejność wdrażania poszczególnych działań zapisanych 
w planie operacyjnym oraz osoby/jednostki odpowiedzialne za ich 
realizację. 



Etap VII – budżet 
Budżet – plan pokazujący zasoby finansowe niezbędne do osiągnięcia celu.  
 
Jest sprawą oczywistą, że im wyższy budżet promocyjny tym większe możliwości 
wykorzystania instrumentów promocyjnych, jak również większe natężenie 
aktywności promocyjnej.  
 
Należy w miarę możliwości precyzyjnie zaplanować środki finansowe na realizację 
zapisanych celów. 
 
Metody ustalania budżetu promocyjnego: 
 
• tyle co konkurencja 
• jako procent od sprzedaży 
• budżet zadaniowy 
• model faz komunikacji / życia produktu/usługi 
• wszystko na co cię stać 
• model inwestycji w markę 
 



Etap VIII – ewaluacja i kontrola 
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Ewaluacja natomiast stanowi ocenę stopnia realizacji strategii oraz osiągniętych 
efektów dokonywaną na podstawie zbioru informacji pochodzących z 
monitoringu i wspartą dodatkowymi narzędziami oceny. 

Kontrola za pomocą m.in. wskaźników: 
 

• Wyniki sprzedaży 
• Koszty 
• Wizerunek 
• Udział w rynku 
• Benchmarking 
• Monitoring działań konkurencji 
• Monitoring zachowań klientów (skargi, stosunek do produktów) 
• Budżet 



d) Formułowanie komunikatu, wybór kanałów, 
instrumenty promocji   



Formułowanie komunikatu 

• Ważne aspekty w przygotowaniu, kreacji komunikatu prom.: 
 

– Spójny komunikat  
– Test wewnętrzny w tym spójności strategicznej, (np. założeń dot. marki, 

wizerunku produktu, firmy, miasta), przygotowanie komunikatu możemy 
zlecić na zewnątrz, stąd należy sprawdzić czy odpowiada naszym potrzebom 
(sponsora) 

– Pre-test komunikatu na zewnątrz 
– Weryfikacja pod względem celów, czy nasz komunikat uwzględnienia 

główne cele 
– Czy pasuje do wybranych narzędzi emisji, przekazu komunikatu (internet, 

media, wizualizacja, spot reklamowy, artykuł itp.) 
– Charakter, styl komunikatu - zależy w dużej mierze od charakterystyki 

naszego odbiorcy (adresata) 
– Siła i natężenie procesu komunikacji – dobierajmy skalę środków 

adekwatnie do potrzeb i możliwości, pamiętajmy, ani nie przesadzajmy ze 
skalą, ani jej nie ograniczajmy do symbolicznych rozmiarów, koncentrujmy 
środki na najważniejszych celach. 
 



Formułowanie komunikatów w turystyce         
– możliwe problemy 

• Przerost treści nad wagą i potrzebą wiadomości – komunikatu. Bardzo często 
chcemy przekazać jak najwięcej informacji dot. np. walorów, historii, oferty. 

– „Efekt przeładowania” treścią 
– Zniechęcenie do czytania przez ilość tekstu, spadek zainteresowania treścią, 

zaprzepaszczenie zakładanego celu komunikacji 
 

• Bezkrytyczne wychwalanie „własnych piórek” – Czy ktoś w to uwierzy?, tracimy 
wiarygodność, zaufanie 
 

• Brak treści często najważniejszych dla odbiorcy!!! Zwykłe zapominalstwo, 
niedbalstwo np. nazwy produktu,  

 

• „Walka o swoje”, konflikt interesów przy wspólnych przedsięwzięciach 
– np. czyli walka o proporcje „ile o jest o kim?”- czemu o mnie jest pół akapitu a nich 

cały? 
 

• Kopiujemy bezkrytycznie standardy, stąd często są nudne, powtarzalne np. „w 
naszej gminie jest wysokie zalesienie, urodzaj grzybów, jagód, czyste jeziora, 
ponad 200 gatunków roślin, 34 gatunki ptaków....” 
 
 



Formułowanie komunikatów w turystyce       
– możliwe problemy cd. 

• Pośpiech – działamy często w reżimie czasowym, stąd wiele procesów odbywa się ad 
hoc, niestety cierpi na tym jakość np. drukujemy w tydzień ulotkę, żeby tylko zdążyć z 
rozliczeniem projektu  

 
• Jeśli piszemy informacje o kimś, innym produkcie, rejonie 

– Brak aktualizacji 
– Zamieszczanie informacji w sposób bardzo wybiórczy, często nie to co jest najważniejsze 
– Błędy, brak korekty merytorycznej 
– „Białe Plamy” – piszemy tylko o tym co wiemy, reszta „nie istnieje” 
 

• W relacjach z dziennikarzami, służalczość, wymuszanie czy dialog?  
– „Bombardowanie redakcji” setkami notatek, „Bardzo ważnymi” informacjami – często 

przynosi efekt odwrotny do zamierzonego 
– Telefony i maile z protestami i narzekaniami, groźby powiadomienia „kogo trzeba” 
– Wysyłanie komunikatów w formie niedbałej, mało interesującej, zawierającej ogólne, 

formalne treści  
 

• Konflikty na tle sponsorów – wymuszanie na nas zamieszczania swoich, krypto 
komunikatów promocyjnych, zniekształcanie przekazu przez treści ukrytego 
sponsoringu. 

 
 



Wybór kanałów komunikacji 

1)  Osobiste kanały komunikacji – wiążą się z komunikacją dwu lub 
więcej osób podczas bezpośrednich spotkań (przedst. handlowi, 
eksperci, przyjaciele itp.), występów publicznych, za pomocą telefonu 
czy maila. Mają one szczególna wagę w wypadku USŁUG, produktów 
drogich, ryzykownych oraz tych na RYNKU B2B. Specjalną odmianą 
komunikacji osobistej jest WOMM/Buzz Marketing. 

2) Nieosobowe kanały komunikacji – media (radio, prasa, tv, 
outdoor), imprezy, internet, nastrój itp.  



Dobór mediów 
 

MEDIUM 
 

Zalety 
 

Ograniczenia 

Gazety Precyzja czasowa, wysoka 
wiarygodność,elastyczność, dobre 
pokrycie rynku lokalnego  

Krótki czas oddziaływania, niska jakość 
materiałów 

Telewizja Połączenie obrazu, dźwięku i ruchu, 
przyciąga uwagę, szeroki zasięg 

Wysoki koszt całkowity, duży szum, 
ulotna ekspozycja 

Radio Masowy zasięg, niskie koszty, 
selektywność geograficzna 

Tylko dźwięk, niski stopień przyciągania 
uwagi 

Czasopismo Wiarygodność i prestiż, wysoka jakość 
materiałów, długoterminowe działanie, 
selektywność demograficzna i geogr. 

Długi czas realizacji, zwroty nakładu, brak 
gwarancji dobrej ekspozycji 

Outdoor Niskie koszty, niewielka konkurencja, 
elastyczność, wysoka powtarzalność 

Ograniczenia kreatywne, ograniczenia 
selektywności grupy docelowej 

Broszury Elastyczność, pełna kontrola, można 
uatrakcyjnić przekaz 

Nadprodukcja może podnieść koszty 

Telefon Duża grupa użytkowników, 
indywidualizacja przekazu 

Względnie wysokie koszty 

Internet Duża selektywność, możliwość interakcji, 
niskie koszty 

Względnie nowy typ, nadal mało 
popularny 



Narzędzia komunikacji marketingowej  
 

Przykładowe kanały emisji komunikatów marketingowych dot. miast, regionów i ich 
produktów turystycznych: 
  
• Bezpośrednio od nas np. na targach, w punkcie sprzedaży 
• Prasa krajowa, TV krajowa 
• Media lokalne 
• Mailing 
• Relacje ustne 
• Internet 
• Tablice ogłoszeń 
• Punkty IT 
• Mieszkańcy 
• Eksperci 
• Kampanie reklamowe 
• Eventy 
• PR 

 





Punkty styku produktu (marki) z turystą 



ĆWICZENIE 3  (w grupach) 

 

 

W kontekście tworzonego produktu turystycznego: 
 
a) Nazwij swój produkt  (jeśli jeszcze nie ma nazwy) ! 

 
b) Stwórz jego jednozdaniowy opis, który będzie trzonem 

komunikatu promocyjnego, 
 

c) wskaż optymalne kanały dotarcia z komunikatem o Twoim 
produkcie do wyznaczonej wcześniej najważniejszej grupy 
docelowej (gdzie?  za pomocą czego/kogo?), 
 

d) uzasadnij wybór.  



Trudne początki… 

http://grono.net/pub/u/1508248/gallery/3992949/0/


Od produktu… po doznania (świat) 

Poczucie wolności, wyzwanie 

Odnalezienie siebie, „oczyszczenie”, katarzis 

Walia  

Australia 



Od produktu… po doznania (Polska) 



Nowoczesna kampania zawiera dzisiaj jeden kluczowy element - ciekawą historię! A 
przecież każdy region, miasto, ulica to okazja do tworzenia opowieści. Dzięki ciekawej 
historii odbiorcy kampanii nie będą jej omijać,  a jeśli będzie naprawdę porywająca, sami 
będą jej szukać i ją rozpowszechniać.  
 
Jacek Karolak, dyrektor ds. innowacji, Starcom MediaVest Group 
 

W komunikacji miejsc liczy się dziś 

porywająca historia oraz ‘fun’  

Sukces współczesnej komunikacji w większym stopniu zależy od śmiałości pomysłu, 
umiejętnego wykorzystywania specyfiki nowych mediów oraz zdolności angażowania 
odbiorców, niż od wielkości budżetu mediowego. Wszystko dlatego, że swoim charakterem 
coraz bardziej przypomina rozrywkę! Wciągnięty w „zabawę” konsument w naturalny 
sposób podąży za marka i będzie bardziej skłonny jej wysłuchać. 
 
Bartek Hanus – strategy director, Agencja reklamowa TBWA \ TEQUILA 

Źródło: Katalog Usług Promocyjnych dla Miast i Regionów (Best Place Instytut., 2011) 



W kampaniach liczy się pomysł i odwaga (świat) 

Kampania „The Best Job In The World”. 
Cel – wzrost  liczby przyjazdów turystycznych  

do regionu Queensland, Australia. 

Kampania „Balaton Summer”. 
Cel – wzrost  zainteresowania wśród młodych 

Węgrów poprzez wzrost liczby odwiedzających 
portalu www.balaton-tourism.hu 

Oficjalny film promocyjny Danii (Visit Denmark). 
Cel – przełamanie stereotypów i  zainteresowanie 

Europejczyków  tym krajem. 

Kampania „Najlepsza 
Impreza na Świecie”. 

Cel – przyciągnięcie jak 
największej liczby 

uczestników 
Festiwalu Queen’s Day 

w Amsterdamie. 

http://www.balaton-tourism.hu/
http://www.balaton-tourism.hu/
http://www.balaton-tourism.hu/


W kampaniach liczy się pomysł i odwaga (Polska) 

Kampania „Czas na Bałtyk”. 
Cel – promocja w czasie zimy destynacji 

idealnej na lato jaką jest polskie pomorze. 

Kampania teaserowa  „FALE GDN”, „Dotknij wolności”. 
Cel – uzyskanie jak największej liczby odwiedzin na 

dedykowanej stronie www kampanii. 
Kampania „ Gołębie kręcą Kraków”. 

Cel –pokazanie miasta oczami jego najstarszych i najbardziej 
znanych mieszkańców – gołębi krakowskich. 

Kampania „Kandydat wszystkich Polaków”. 
Cel – prowokacją w czasie wyborów samorządowych 
mająca na celu mobilizację Polsków do głosowania na 

Mazury w konkursie N7W. 











Pomysł „najlepszej pracy świata” 
został wykorzystany w tym roku 
także przez woj. śląskie realizujące 
strategię marki „Śląskie. 
Pozytywna energia” 



CASE BALATON 
 
Problem 

Częściej od j.Balaton 
młodzi Węgrzy wybierają 
morze w najbliższych 
krajach tj. 

Chorwacja 

Włochy 

Grecja 

Popularność 

jeziora Balaton 

wśród młodych  



Grupa docelowa 

Młodzi Węgrzy (18-30) 

Modni, trendy 

Otwarci na nowe technologie 

Używający internetu w 
pracy/domu/szkole 

Częściowo „odporni” na tradycyjne 
formy reklamy 



Rozwiązanie problemu 



www.balaton-tourism.hu 

Turystyczny Portal 
informacyjny specjalnie dla 

młodych 

Dojazd 

Zakwaterowanie 

Kluby muzyczne 

Ośrodki sportowe 

Spa & Wellness 

Przydatne adresy 

http://www.balaton-tourism.hu/
http://www.balaton-tourism.hu/
http://www.balaton-tourism.hu/


Cel marketingowy  

Zwiększyć ruch na stronie turystycznej o przynamniej 
50% 

Budżet Marketingowy  

2.000 EUR 



Alternatywne drogi dotarcia do grupy docelowej 

KAMPANIA 

ONLINE 

(BANNER) 

Od: 12.000 EUR 

TRADYCYJNE 

MATERIAŁY 

DRUKOWANE 

Od: 16.000 EUR 

KAMPANIA 

MARKETINGU 

WIRUSOWEGO 

Możliwa od: 

2.000 EUR 



Marketing wirusowy, bo... 

Niski koszt (produkcji, dotarcia) 

Bezpłatne media 

Szybko się rozprzestrzenia  

 

Odpowiedni dla tej grupy docelowej, bo… 
Są otwarci na nowe technologie i nowe formy reklamy  

Dostają i przesyłają setki maili dziennie  

KAMPANIA 

MARKETINGU 

WIRUSOWEGO 

Możliwa od: 2.000 

EUR 



Strategia kreatywna 

‘Balaton Summer’ 
Powstała piosenka, która opowiada o młodym 
chłopaku, który pojechał nad jezioro Balaton na 
wakacje. Był zakochany, spędzał czas z dziewczyną. 
Dobrze się bawili, popijali drinki i... :-) 

Piosenka ta oddawała charakter, wzbudzała 
odczucia związane z wakacjami młodych ludzi. 

Piosenka była grana na dyskotekach. Kiedy ludzie 
ją słuszeli, zazwyczaj od razu uśmiechali się, bo 
przypominały im się dawne wakacje, imprezy, 
wakacyjne miłości etc. 



„Słodkie wspomnienia” 
Chciano obudzić w młodych osobach 
wspomnienia wakacyjnych wyjazdów – imprez, 
przyjaciół, nowych znajomościach  - i wzbudzić 
pragnienie znów ich realizacji. 
 
Pomysłem kreatywnym było stworzenie 
rysunkowego spotu opartego na tekście 
piosenki... 

... skupiającego się pikantnych momentach 

... i gorących uczuciach 

Strategia kreatywna 





Mechanizm 

Spot został „wrzucony do internetu” i zaczął być przesyłany 
mailem między znajomymi. 

Po 2 tyg. od wysłania spotu ktoś nam go przesłał z 
powrotem. 

Kliknięcie w finałowy obrazek klipu powodowało przejście 
na turystyczną stronę internetową jeziora Balaton. 

Ponieważ klip był kontrowersyjny ludzie byli ciekawi co 
będzie dalej i klikali w link. 



Koszty kampanii 

Media: 0 EUR 

Projektowanie graficzne: 800 EUR 

Animacja FLASH : 1.200 EUR 

SUMA: 2.000 EUR 



Rezultaty 

Spot został ściągnięty w przeciągu 2 miesięcy przez ponad 500.000 
osób (25% grupy docelowej) 

Ruch na stronie wzrósł o 285% 
(96.000 UU na miesiąc) 

Rezerwacje w hotelach nad jeziorem wzrosły o ok. 18,5% (w 
porównaniu w takim samym okresem rok wcześniej) 

Kampania była jednym z wiodących tematów w rozmowach ludzi i w 
mediach przez prawie pół roku. 



 Publicity 

Spot był 
opisywany w 
mediach 
drukowanych i 
on-line 

Był tematem 
wiodącym w 
kilkunastu 
wydaniach 
wiadomości i 
programach 
rozrywkowych 



Dodatkowo… 

Media za free: 

Drukowane: ok. 3-4 str. 1/1 

TV: ok. 2-3 min 

Radio: ok. 2-3 min 

Całkowity koszt tych mediów to byłoby ok. 120.000 EUR 

Za tą kampanie Agencja Insomnia  

otrzymała w 2007 r. platynowe EFFIE 

 



Proste rozwiązania: promocja sprzedaży 

Akcja „Poznań za pół ceny” organizowana przez Poznańską 
LOT 

• Restauracje, hotele i muzea oferują swoje usługi o 
połowę taniej 

• Akcja organizowana przez 1 weekend w roku – od 2008 r. 

• W 2010 r. nominacja w Konkursie Złote Formaty  

• Ostatnio rozszerzona o akcję „Zjedz Poznań za pół ceny” 
(1 restauracja przez tydzień) 





„Poznań za pół ceny” – efekty akcji 
przeprowadzonej w dn. 5-6.06.2010 r. 

(na podstawie Raportu Skuteczności Akcji przygotowanego przez 
Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego) 

• Z usług 113 partnerów skorzystano 65 083 razy 

– 3 razy więcej niż w 2009 i 5 razy więcej niż w 2008 

• Wynajęto 2977 pokoi - 2,5-krotnie razy więcej niż w długi weekend majowy 

– wzrost frekwencji w obiektach biorących udział w akcji z 20 do 49,5% 

• Restauracje obsłużyły 2,5 więcej klientów niż w weekend poprzedzający akcję 

• Obiekty muzealne biorące udział w akcji zanotowały 4,8-krotny wzrost zwiedzających 

• Korzystający to w 49% mieszkańcy Poznania, w 51% przyjezdni (w tym 17% z 
mazowieckiego, 13% z zagranicy) 

• 85,3 proc. uczestników tegorocznej edycji zadeklarowało chęć uczestnictwa w kolejnej 
edycji akcji 

• 95,5 proc. uczestników zamierza zachęcać swoich znajomych i krewnych do 
odwiedzenia Poznania w celach turystycznych 



Rola wydarzeń w  
kreowaniu marki miejsc 

• Wydarzenia bezpośrednio angażują odbiorcę w 
danym miejscu/obszarze 

• Mówią o marce miejsca - jej tożsamości 

• Przyciągają media, są chętnie relacjonowane i 
opisywane (kotwice medialne, gorące zapowiedzi) 

• Są okazją do celebracji miejsca i ludzi 

• Dostarczają unikalnych przeżyć... Tylko TU i w TYM 
CZASIE 



• Pokazują miasto ŻYJĄCE – odkrywają je na nowo (strefy, 
obszary)  

• …MOTYWUJĄ do przyjazdów, w tym turystów 

• Aktywizują  WŁADZE i liderów lokalnych 

 

WNIOSEK: CZY to więc eventy są decydujące o w procesie 
budowania MARKI MIEJSCA?  
 Owszem są bardzo ważne, ale niczego nie przesądzają, marka to kompleks 

działań/procesów/obszarów aktywności i środków wyrazu tożsamości 
marki 

 

 

 

Rola wydarzeń w  
kreowaniu marki miejsc 



Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 

• Lider  - TWARZ 
projektu 

Osoba, która będzie 
najczęściej odpowiadała 
za kontakty z mediami, 
sponsorami, 
artystami/sportowcami. 

 
Czesław Lang – Tour de Pologne 

Artur Rojek – Off Festival 

 

 

 

 

• IDEA, przesłanie,  

 

Osnowa eventu, pomysł, 
który będzie można prosto 
opowiedzieć, przekazać 
innym. 

 
Ćw. – spróbuj opowiedzieć w jednym 
zdaniu o czym był ostatnio oglądany film?  



• KOD WIZUALNY 
Sposób, wzorzec komunikacji 
wizualnej, który będzie 
kojarzony z danym 
wydarzeniem, także  
następnymi edycjami. 

 

 

• CYKL  - CZAS Eventu 
Czas trwania powinien BYĆ 
ADEKWATNY DO POTRZEB IDEI 
EVENTU, termin powinien   
uwzględniać realia otoczenia, 
kalendarz imprez oraz 
dostępność dla odbiorców. 

Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 



• WIZJA ROZWOJU 
Event flagowy nie może być 
„pojedynczym fajerwerkiem”, 
chwilowym wystrzałem. Wizja 
rozwoju może oznaczać nie 
tylko rozszerzenie skali, ale 
także podnoszenie np. jakości i 
standardu. 

 

 

• KULTURA 
ORGANIZACJI 

Organizator dużego eventu 
powinien mieć ściśle określone 
standardy i procedury, w tym 
wzorce, zarówno w 
komunikacji wewnętrznej jak i 
zewnętrznej. 

Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 



• Magnesy EVENTU 

Nie tylko sama idea i 
konwencja, ale konkretne 
magnesy, atrakcje (VIPy, 
premiery itp.) stanowią 
także o sile imprezy.  

 

• Drivery CYKLU 

Okres pomiędzy edycjami, 
nie powinien być „wielką 
czarną dziurą”, lecz dzięki 
odpowiedniej strategii 
komunikacji wzmagać  
zainteresowanie imprezą – 
np. konkursy,  pierwsze 
zapowiedzi programu, 
gości specjalnych itd. 

 

Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 



• CELEBROWANIE  

Flagowy event danego 
miasta, regionu, powinien 
być okazją do budowania 
atmosfery święta, radości 
– czyli eksponowania jego 
wagi i znaczenia dla 
regionu i otoczenia.  

 

 

•  KORZYŚCI dla 
mieszkańców 

Wydarzenie – jego rola dla 
marki miasta musi określać 
także jego użyteczność i 
atrakcyjność dla samych 
mieszkańców.  

Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 



• PASJA  w jego 
ORGANIZACJI 

Wydarzenie flagowe powinno 
wzbudzać pozytywne emocje 
wśród mieszkańców, władz 
miasta oraz organizatorów. 
Podejście bierne, wskazuje na 
słabą integrację. 

 

• Więzi – KONTEKST 
MARKI MIEJSCA 

…nie chodzi o historię, ale 
ważne jest wpisanie eventu 
flagowego w charakter marki, 
zgodnie z jej obszarami 
kompetencji. 

Kreacja eventu –  

przydatne wskazania 



Od czego zacząć?  

– Analiza interesariuszy miejsca i 
otoczenia – wybór partnerów 
strategicznych. 

– Kto jest adresatem? segmenty 
strategiczne odbiorców – np. 
według stylów życia oraz cech 
demograficznych. 

– Wspierające źródła finansowania  

– Projekcja wdrożenia eventu – 
diagnozuj zagrożenia, wąskie 
gardła. 

 

 Strategia patronów  
medialnych – 
zadecydujmy sami, 
duża liczba Patronów 
może być zagrożeniem. 

 Pozycjonowanie 
eventu na rynku 

 Zarządzanie 
projektem, w tym  
macierz  podziału pracy 
i zadań. 



Komunikacja marketingowa eventu – 
kluczowe narzędzia i działania 

Narzędzia 

• Własna strona internetowa 
eventu 

• Plakat eventu – jego prawdziwa 

twarz 

• LOGO – oraz system identyfikacji 

wizualnej 

• Marketing bezpośredni – 
osobisty, „Twarz” oraz ambasadorzy 
marki 

• MAPA !!! – optymalnie własna 

• „FOTO Story”; materiały PR   

Działania 

• POMYSŁ – unikalny driver 
eventu – wdrażaj z pasją 

• Opracuj planu PR, dokonaj 
selekcji mediów, nawiąż  z nimi 
bezpośrednie bliskie relacje!!! 

• Działania promocyjne – stosuj 
zasadę selektywnych kanałów  
komunikacji, dopasuj preferencje 
do charakteru marki iodbiorców 
eventu  

• Wpisz EVENT w główny plan 
kampanii medialnej marki miasta  



Komunikacja marketingowa w trakcie i po – 
wskazówki praktyczne 

• Zadbaj o łatwo dostępną relacje z 
imprezy, w tym fotorelacje, tuż po jej 
zamknięciu, a nawet w trakcie jej 
trwania np. w postaci bloga 

• Cennym narzędziem jest 
publikacja w postaci pdf, z 
wieloma fotografiami, ciekawa 
edycyjnie, wypełniona także 
rzetelnymi komentarzami oraz 
opiniami gości 

• Celebryci – goście - warto ich 
zaprosić i uwiecznić na imprezie 

• Wspólna fotografia – „jeśli jest to 
możliwe” 

• Relacje z imprezy wraz z 
zapowiedzią następnej edycji dla 
operatorów turystycznych  oraz 
organizacji turystycznych miejsca 

• Nie zapomnij o podziękowaniach 
dla sponsorów, partnerów,  tych 
najważniejszych oceń drobnym 
gestem np. specjalną pamiątką 
(piłka z autografem gwiazdy czy 
specjalna edycja VIP plakatu z 
autografami gwiazd)  

 



Marka turystyczna Open Hair jest jednym z 
głównych narzędzi tworzenia nowego wizerunku 

Sieradza – miasta gościnnego dla rozwoju.  
www.openhair.pl 



Sieradz Open Hair Festival - projekt zrealizowany przez 

Euro RSCG Sensors dla Urzędu Miasta Sieradza 



Skrócony opis projektu 

• Czy miasto może być sławne swym mieszkańcem?  
Agencja Euro RSCG Sensors udowodniła, że tak.  

 

• Działania komunikacyjne nastawione na odrodzenie legendy Antoniego 
Cierplikowskiego, fryzjera największych gwiazd XX wieku, wywołały zainteresowanie 
Sieradzem i sprawiły, że latem 2009 roku miasto pojawiło się na mapie atrakcji 
turystycznych Polski.  

 



Wstęp 

• Sieradz to miasto, które nie miało dotychczas strategii pozycjonowania, nie realizowało także 

konsekwentnych działań promocyjnych. W 2008 roku, po analizie zasobów i historii miasta 

powstała koncepcja marki Open Hair – platformy, dzięki której miasto w okresie kilku kolejnych 

lat ma pretendować do tytułu światowej stolicy fryzjerstwa.  

• Pomysł strategiczny oparty został na tym, że to właśnie z Sieradza pochodzi jedna z 

najważniejszych postaci XX wieku – słynny na świecie fryzjer Antoni Cierplikowski, zestawiany z 

takimi postaciami jak Coco Chanel czy Xawery Dunikowski.  

• Miasto zdecydowało, że będzie komunikować się poprzez postać artysty i w ten sposób zdobędzie 

atrakcyjne miejsce na kulturalnej i turystycznej mapie Polski. 

• Na tej podstawie określony został główny cel działań promocyjnych na rok 2009: zakomunikować 

światu związek Sieradza z Antonim Cierplikowskim. 



Pierwszy dzień Sieradz Open Hair Festival 

Uroczysta Gala „Antoine’a” 



Drugi dzień Sieradz Open Hair Festival 

Półfinał Miss Polski 



Trzeci dzień Sieradz Open Hair Festival 

XXV Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoniego 

„Antoine’a” Cierplikowskiego 



Trzeci dzień Sieradz Open Hair Festival 

Ustanowienie rekordu w jednoczesnej stylizacji fryzur 



Trzeci dzień Sieradz Open Hair Festival 

Fryzjerskie show Marii Korzeniowskiej i Roberta Grzempowskiego   



Trzeci dzień Sieradz Open Hair Festival 

Muzyczne gwiazdy Festivalu 



Media podczas Sieradz Open Hair Festival 







www 

Elementy efektywnej strony internetowej ( 7C ): 
 
1) Kontekst (context): układ i projekt 
2) Zawartość (content): tekst, grafika, dźwięk, wideo 
3) Społeczność (community): umożliwienie użytkownikom 
komunikowanie się 
4) Indywidualizacja (customization): dostosowywanie się witryny do 
różnych użytkowników 
5) Komunikacja (communication): wirtyna – użytkownik i odwrotnie 
6) Połączenie (connection): połączenie witryny z innymi (linki) 
7) Handel (commerce): umożliwienie przeprowadzanie transakcji 
 
 











- bannery reklamowe, boxy, skyscraper, top-layer, pop-up 
 - sponsoring, serwisy sponsorowane 
 - reklama w wyszukiwarkach (SEM) 
-  reklama w sieci kontekstowej 
 - marketing wirusowy 
 
 + pozycjonowanie (SEO) 

Reklama w internecie 



SEO to proces a nie jednorazowa akcja. 
Koncentruje się nie tylko na ilości ale także jakości ruchu. 
SEO to także różne wyszukiwarki: obrazów, video, lokalne.  
 
Jak optymalizować? Google podpowiada nam od jakiegoś czasu: „create content„!  
A więc: postaraj się, aby na twojej stronie znalazły się treści, które są: 
 
•  Wartościowe 
•  Różnorodne 
•  Aktualne i aktualizowane 
•  Unikalne / autorskie 
•  Przejrzyste 
•  Spełniające oczekiwania użytkowników 
•  Zawierające odpowiedzi na ich pytania 
 
I nie chodzi tu tylko o informacje dotyczące twojego obiektu.  

SEO - optymalizacja   



E-mail marketing 



Social Media Markating obiektu hotelowego, Socialtrander 



Nowe narzędzia promocji  
– mobile, Internet 

Źródło: Social Media 2010, Internet Standard (2010) 

Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis 
Psarros, 2010 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 





Social Media Markating obiektu hotelowego, Socialtrander 



Social Media Markating obiektu hotelowego, Socialtrander 



Social Media Markating obiektu hotelowego, Socialtrander 



Branding w Social Media 

Największym problemem dla każdego obiektu jest znalezienie motywu przewodniego dla 
komunikacji marki w social media, a także zachowanie spójności designu kanałów w social 
media z marką obiektu w „realu”. Najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie wspólnego 
designu dla wszystkich kanałów social media: Facebook, YouTube, Twitter, Blip, Flickr.com itd. 





City placement - reklama w filmie 



City placement – reklama w filmie 



Ambient 



Nowe narzędzia promocji – City Celebrity PR 
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Nowe narzędzia promocji – Questing 



Nowatorskie narzędzia w marketingu i 

komunikowaniu marketingowym 

• Galerie A. Mleczki, H. Sawki np. Krakowie, Warszawie 

• Festiwale Filmów Komediowych 

• Śmieszne i absurdalne produkty oraz pamiątki (koszulki, 
niezbędniki, gadżety) 

• Formy przestrzenne np. kopia słynnego  „misia” 

• Biesiady, festiwale kabaretowe jedna z popularniejszych form 
imprez, w tym w miejscowościach turystycznych 

• Muzea humoru np. Żywieckie Muzeum Humoru w Żywcu (także 
jako atrakcja objazdowa) 

Humor w marketingu  
- Humor jako atrakcja 

turystyczna 

 



Nowatorskie narzędzia w marketingu i 

komunikowaniu marketingowym 

Marketing partyzancki 
 

• Inaczej mówiąc jest to działanie z zaskoczenia, często spontaniczne i z 
„ukrycia” (nie widzimy często nadawcy), wykorzystujące różnego mix 
narzędzi najczęściej określanych jako tania alternatywa dla tzw. „main 
stream-u” ATL i BTL 

• Najczęstsze narzędzia to: 
– Poufna informacja 

– Plotka  

– Akcje SMS’owe o bardzo ograniczonym zasięgu 

– Tzw. wlepki, graffiti oraz szablony malowane sprayem  

– akcje bezpośrednie, spontaniczne 

– Wykorzystywanie tzw. lanserów 

• Informacje o produkcie, ofercie, możemy zastać wszędzie, od chodnika 
miejskiego, starej syrenki, sprzedawczyni warzyw, ubikacji w pubie, czy 
w dowcipnym obrazku otrzymanym w mailu od znajomego 

 

 



Łapmy okazję !!! Style życia, trendy, 

moda..., sytuacje społeczne 

Design w turystyce 
• Wspomaga budowę wizerunku 

• Poprawia jakość przekazu, marketingu, ZKM,  

• Wpływa na ogólną estetykę miejsca 

• Staje się pewną latarnią – parasolem ochronnym 
przed tanim kiczem, blichtrem 

• Kreuje świetnie rozpoznawalne, kultowe marki, 
produkty 

 



Łapmy okazję !!! Style życia, trendy, moda..., 

 sytuacje społeczne 

• Inne przykłady: 
– Powieść historyzująco-sensacyjna np. „Kod 

Leonarda” - boom na opisane miasta i 
zabytki ! 

– Produkcje filmowe np. „Władca Pierścieni” – 
boom na Nową Zelandię! 

– „Moda na modę”, szukanie nowych trendów, 
miejsc np. Belgrad kreuje się na Bałkańską 
stolicę mody 

– Moda na zdrowie, piękno i młodość 

 

 

– Boom Komiksowy!!! 

– Moda na tatuaże 

– Popularność danej postaci czyli, 
Personomania!!! 

– Sytuacje polityczno-społeczne (polska 
riposta fobii na polskiego hydraulika we 
Francji) 

 



Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek 

Sprzedaż 

CZAS 

S
P

R
Z

E
D

A
Ż

 I
 Z

Y
S

K
 

Zysk 



Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek 

niska szybki wzrost  najwyższa spadek 

wysokie średnie niskie niski 

ujemny wzrost wysokie spadek 

innowatorzy wcześnie przek. typowa wieksz. konserwatyści 

nieliczni rosnąca stabilna liczb. malejąca 

podstawowy różne modele dywersyfikacja eliminacja 

narzut na koszt penetracja  jak konkurencja obniżenie ceny 

selektywna intensywna bardziej inten. wychodzenie 

budowanie 
świadomości 

budowanie 
zainteresowania 

podkreślanie 
zalet/różnic 

redukcja 

intensywna redukcja zwiększenie redukcja 

Sprzedaż 

Koszty 

Zysk 

Konsumenci 

Konkurenci 

Produkt 

Cena 

Dystrybucj. 

Reklama 

Prom. Sprzed. 



ĆWICZENIE 4  (w grupach) 

 

 a) W kontekście tworzonego produktu turystycznego wymyśl 
i opisz przynajmniej 2 niekonwencjonalne metody jego 
promocji w kontekście jego głównej grupy odbiorców i 
określonych wcześniej kanałów dotarcia. 
 

b) Wymyśl historię (storytelling) związaną z Twoim 
produktem (może być totalnie abstrakcyjna), która będzie 
Twoim zdaniem atrakcyjna do komunikowania dla grupy 
docelowej produktu.  

 



3) MARKA TERYTORIALNA  

– kreowanie, promocja i  zarządzanie  



MARKI NAPĘDZAJĄ ŚWIAT 

domy towarowe uniwersytety 

miejsca, kraje, atrakcje teryt. piosenkarze 

partie polityczne 

religie 



• Miejsca zyskują ,gdy mają dobrą reputację (markę), tracą gdy mają złą. 

• Marka to dobre imię i dobra sława tego, co oferowane jest odbiorcom.  

• Marka jest jak DNA danego miejsca – definiuje je i współgra ze wszystkim i 

wszystkimi w tym miejscu. 

• Większość miejsc (miast, regionów) ma swój określony wizerunek marki ze 

względu na sposób w jaki nowoczesny, zglobalizowany, skonsumeryzowany 

świat je postrzega, marka miejsca istnieje w oczach patrzącego (konsumenta). 

• Żaden pojedynczy interesariusz nie jest w stanie kontrolować wszystkich 

czynników wpływających na wizerunek danego miejsca. 

•  Budowa marki terytorialnej trwa wiele lat.  

Aspekty marki terytorialnej 



Co to jest marka? 

Silna marka: to 

rozpoznawalny produkt, 

usługa, osoba lub miejsce, 

dostosowana do 

kupującego lub użytkownika 

w taki sposób, że postrzega 

on wartości Marki jako 

najpełniej zaspakajające 

jego potrzeby i żądania.  

• Znak – logo, nazwa, 

• Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i 
niematerialnych, generowanych w umysłach 
konsumentów w celu wyróżnienia oferty na 
rynku czyli konkurowania na rynku 

• Wartość dodana do korzyści materialnych 
produktu - unikalna wartość rynkowa, oferta 
specjalnych korzyści dla konsumentów  

• Składniki produktu – (opakowanie, wzornictwo) 
odpowiadają za psychologiczne zróżnicowanie 
produktu  



Podstawowe Funkcje Marki 

• Identyfikacyjna – odróżnienie pochodzenia produktu, kto go wyprodukował i gdzie 

• Informacyjna: 

• bezpośrednia – łatwy czytelny komunikat o produkcie 

• pośrednia – skojarzenia i sugestie 

• Gwarancyjna – funkcja jakościowa – nadanie marki zobowiązuje producenta do 
utrzymania stałego „określonego” poziomu jakości produktu w dłuższym czasie. 
Szczególnie ważna przy produktach luksusowych oraz usługach. W turystyce 
wyobrażenie o marce usługodawcy stanowi podstawowy czynnik wyboru dla nabywcy. 

• Promocyjna – funkcja reklamowa – marka jest stosowana przez przedsiębiorstwo jako 
stały element działań promocyjnych tj. procesu komunikacji. Jest nośnikiem informacji – 
treści promocyjnych. 



Góra lodowa brandingu - Davidson 

To, co w marce widoczne – logo i 
nazwa (oczywiście poza samym 
produktem) opiera się na 
zasłoniętych dla oczu elementach 
marki: wartości, intelekt i kultura 



OBLICZA MARKI TERYTORIALNEJ 

MARKA to 

 

nazwa, logo, znak, 

kod wizualny, oznaczenie 

Źródło: John Heeley, IMP 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

komunikat, przesłanie,  

znaczenie, symbolika 

NAZWA PISANA PO POLSKU 
NALEŻYMY DO EUROPY, 
UŻYWAMY ALFABETU 
ŁACIŃSKIEGO I JESTEŚMY 
SOBĄ 

NAJSILNIEJ 
ROZPOZNAWALNY W 
ŚWIECIE, WSPÓŁCZESNY 
SYMBOL ZWIĄZANY Z 
POLSKĄ 

LOT, PROCES 
UWOLNIENIA, RUCH, 
DYNAMIKA 

PIERWSZA KONSTRUKCJA 
DZIAŁAJĄCA (DZIECKO) 
MARZENIE, MŁODOŚĆ, 
ŚWIADOMOŚĆ 
PRZYSZŁYCH 
MOŻLIWOŚCI 

PRZEDMIOT PRAKTYCZNY I MAGICZNY 
ZARAZEM 

POLSKA 
SZACHOWNICA 

Źródło: MSZ, IMP 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

tożsamość, przynależność, 

samookreślenie, „ja” 

Źródło: iamsterdam.com 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

pakiet wartości –  

racjonalnych (użytkowych) 

i emocjonalnych,  

obietnica unikalnych  

korzyści, przeżyć, emocji 

Źródło: parisinfo.com 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

wizerunek, obraz,  

oblicze, wrażenie 

Źródło: MSZ, IMP 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

osobowość, styl bycia, 

zachowanie, przywództwo 

Źródło: Mstonewallvets.org 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

wizja, kierunek rozwoju, 

rola do spełnienia 

Źródło: szczecin.eu 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

indywidualizm,  

wyróżnianie się, 

unikalne cechy 

  

Źródło: IMP 



OBLICZA MARKI 

MARKA to 

 

droga na skróty do  

dokonania dobrego zakupu,  

redukcja ryzyka 

Źródło: IMP 

http://www.freezone.org/images/swiss.gif
http://www.securitystore.de/Logo_Victorinox 2.jpg


MARKA to 

 

przekaz promocyjny, 

„ostrze komunikacji”, 

inspiracja do działania 

 

Źródło: opracowanie własne, lublin.eu 

OBLICZA MARKI 



ŹRÓDŁA I INSPIRACJE MARKI MIEJSCA 

• Źródła historyczne (legendy, postacie)  

• Wiedza i nauka (know-how, zasoby intelektualne), nowe technologie 

• Good living, najlepsze miejsce do życia, work-life balance 

• Ważne, flagowe wydarzenia (sztuka, sport, film)  

• Sztuka, specyfika mieszkańców  

• Kultura współczesna i przemysł kreacji 

• Wyróżniki miejsca – architektura, krajobraz 

• Produkty turystyczne  

• Biznes, inwestycje, klastry 

Źródło: opracowanie własne 

http://www.lodzartcenter.com/wycieczka2009/


MARKA MIEJSCA – TO DZIANIE SIĘ 

„Nazwa marki nie jest nigdy rzeczownikiem, jest 

czasownikiem” [Jean-Mari Dru, dyrektor 

generalny TBWA/Ciat/Day] 

– Kraków uwodzi 

– Poznań wie jak 

– Wrocław zachęca do spotkań 

– Gdańk – inspiruje wolnością 

– Łódź – kreuje… 

  [Proszowska-Sala, Florek] 



Proces budowy marki miejsca 

1. Określenie jasnych i wyraźnych celów  

2. Zrozumienie docelowej grupy odbiorców 

3. Identyfikacja obecnego wizerunku marki miejsca 

4. Ustalenie aspiracyjnej tożsamości marki miejsca 

5. Stworzenie pozycjonowania marki 

6. Stworzenie katalogu korzyści marki  

7. Realizacja strategii marki 

8. Mierzenie wyników realizacji strategii marki 



Atrybuty 

racjonalne 

Korzyści 

emocjonalne 

Osobowość 

marki 

Deklaracja 

pozycjonowania 

Esencja marki 

Największe atuty miejsca: Co odwiedzający lubią tu oglądać i robić? 

Co odwiedzający odczuwają w związku z tym miejscem? 

Jak miejsce chciałoby być widziane i opisane przez  swoją 

główną grupę docelową? 

Co wyróżnia to miejsce  od  wszystkich 

pozostałych? 

DNA: Co jest 

główną obietnicą 

miejsca? 

MODEL TOŻSAMOŚCI 

MARKI 

SWOT 

Badania 

Analiza konkurencji 



Atrybuty 

racjonalne 

Korzyści 

emocjonalne 

Osobowość 

marki 

Deklaracja 

pozycjonowania 

Esencja marki 

Dzika przyroda (PN), kulturalna różnorodność,  pagórkowaty  

dziewiczy krajobraz, przygody, możliwość zwiedzania na własną rękę.  

Poczucie wolności, przestrzeni , „jedność" z 

dziewiczą przyrodą i pierwotnym środowiskiem. 

Spokój, regeneracja duchowa. 

Dzika,  nieskażona, prężna, ambitna, satysfakcjonująca, 

imponująca, niezależna, porywająca,  dziewicza. 

Dziewicza ziemia nietkniętej  

przyrody, z ogromem kontrastów  

i mistycznego blasku, który dotyka Twojej 

duszy.  

Poczucie  

Wyzwolenia  

MODEL TOŻSAMOŚCI MARKI 

TURYSTYCZNEJ NAMIBII  



DLACZEGO BUDOWANIE MARKI JEST WAŻNE? 

•  Silna, rozpoznawalna marka miasta, regionu, kraju to jej strategiczny 

atrybut i najcenniejszy kapitał.  

 

•  Żadne terytorium nie będzie mogło lekceważyć wizerunku, jaki ma 

w oczach innych.  

 

• W ciągu kilku najbliższych lat budowa i zarządzanie marką miejsc 

będzie traktowane jako całkowicie normalny przejaw tego, co nazywa 

się dzisiaj zarządzaniem współuczestniczącym. 

 

• Zarządzający miejscami zdają już sobie sprawę z faktu, że każde 

miejsce ma swoją tożsamość i wizerunek w oczach odbiorców – mają 

więc wybór: albo oni będą nimi zarządzać, albo on będzie rządził 

nimi.  





Poznań 



Miasto know-how, czyli miasto „wiedzące 
jak to się robi”. Tutaj nawet najbardziej 
ambitny projekt ma szanse powodzenia. 
Poznań gwarantuje sukces dzięki ponad 
1000-letniej tradycji w  byciu efektywnym.  

Dodatkowo, w komunikacji akcentowany 
jest także optymizm mieszkańców, który w 
połączeniu z know-how gwarantuje 
sukces. 

 
 



Radom 



Początek (przeszłość) 

Piotrówka 

„tradycje 

przemysłowe”   

12 000 – 8 000 lat 

p.n.e. 

1922 r. - obecnie 

Łucznik  

Przeszłość - obecnie 

1984 r. - obecnie 
1950 r. - obecnie 

2000 r. - obecnie 

Przyszłość 

Centrum Obliczeniowe 

 Radom to centrum techniki precyzyjnej, opartej na przedsiębiorczości 

(inwencji) ludzi, w którym panuje „zdrowe” podejście do pracy i życia. 

W kontekście wizerunku wg Polaków 

do Radomia pasuje percepcja 

miasta przemysłowego 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://piotrowka.radom.pl/wp-content/gallery/piotrowka/tokarka1.jpg&imgrefurl=http://piotrowka.radom.pl/zdjecia-z-piotrowki&usg=__12UXV3JxtDObynsJu0G5SZ4Dq1g=&h=2048&w=1360&sz=571&hl=pl&start=18&tbnid=BxyJFfjUjzD47M:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images?q=Piotr%C3%B3wka&gbv=2&hl=pl
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.army-technology.com/contractor_images/fabrika-broni/logo.gif&imgrefurl=http://www.army-technology.com/contractors/machine_guns/fabrika-broni/&usg=__b3CHgD5ig4i2Ik2XOUSJycDh0M8=&h=100&w=110&sz=5&hl=pl&start=5&um=1&tbnid=CiJUw7mjt8lRiM:&tbnh=77&tbnw=85&prev=/images?q=%C5%82ucznik+radom+logo&gbv=2&hl=pl&lr=&um=1
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.hrk.pl/images/firmy_logo//radwag_logo.jpg&imgrefurl=http://www.hrk.pl/Pracodawcy/Ogloszenia/?artykul=1688&usg=__tLdp9xKEBBm-wlx-LW08WhJenks=&h=60&w=150&sz=9&hl=pl&start=1&um=1&tbnid=Y3vNmRwNM4uAZM:&tbnh=38&tbnw=96&prev=/images?q=Radwag+logo&gbv=2&hl=pl&lr=&um=1
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://student.pr.radom.pl/~serwer/images/logo_pr.jpg&imgrefurl=http://student.pr.radom.pl/~serwer/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=1&usg=__CaDuClm8X5VilI4TtP4ApGc2iyU=&h=85&w=160&sz=25&hl=pl&start=7&um=1&tbnid=D0MpusdKWgS6tM:&tbnh=52&tbnw=98&prev=/images?q=Politechnika+Radomska+logo&gbv=2&hl=pl&lr=&um=1
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.polskiekrajobrazy.pl/images/stories/big/7917air_show_radom.jpg&imgrefurl=http://www.polskiekrajobrazy.pl/Felietony/97:Air_Show_._W_cieniu_tragedii.html&usg=__kSCij5mCGk6HLFMg5Zn8qGbexUc=&h=536&w=800&sz=136&hl=pl&start=3&um=1&tbnid=rKMgtqRS0nn7PM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=air+show+radom+logo&gbv=2&hl=pl&lr=&sa=X&um=1
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.evva.pl/news/ministerstwo_finansow.jpg&imgrefurl=http://www.evva.pl/nowosci.html&usg=__ROYSWI0c9x9MBUHm0boCb_Hmd1I=&h=65&w=200&sz=4&hl=pl&start=5&um=1&tbnid=D--v0KoH96P8mM:&tbnh=34&tbnw=104&prev=/images?q=Ministerstwo+Finans%C3%B3w+logo&gbv=2&hl=pl&lr=&um=1


Łódź 



Województwo 
Podkarpackie 



Województwo 
Świętokrzyskie 



WARSZTATY 



Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– dotychczasowa współpraca i wykorzystywanie tytułu 

(dyskusja moderowana)  

• Jak wykorzystywany był promocyjnie dotychczas przez destynacje tytuł EDEN ? 
 
 

• Jak dotychczas wyglądało wsparcie promocyjne POT dla destynacji EDEN?  
 
 

• Jakie są oczekiwania destynacji EDEN co do wsparcia przez POT? 
 
 

• Czy miały miejsce dotychczas jakieś inne formy współpracy promocyjnej destynacji 
EDEN (np. między sobą) ? 



Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– atuty, szanse, bariery i zagrożenia 

(praca w 4 grupach)  

• ATUTY i SZANSE – wymień wszelkie atuty oraz szanse jakie Twoim zdaniem rodzi 
fakt funkcjonowania i promocji destynacji we wspólnej sieci EDEN POLSKA? 

 
 

• Jakie są Twoim zdaniem największe BARIERY i ZAGROŻENIA dla funkcjonowania i 
rozwoju takiej sieci, jak i samych destynacji znajdujących się w niej ? 

 



• Wymień cechy/wartości (atrybuty), które Twoim zdaniem są WSPÓLNE dla 
wszystkich destynacji EDEN w Polsce ? 

 
 

• Wskaż te z nich, które Twoim zdaniem najlepiej definiują i wyróżniają 
destynacje EDEN w Polsce 
 

• Czy jesteś w stanie wymyślić opowieść/historię (storytelling), która zepnie 
klamrą wszystkie polskie destynacje EDEN ? 

 

Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– wspólne cechy, wartości oraz wyróżniki 

(praca w 4 grupach)  



• Wymień i krótko scharakteryzuj (minimum: wiek, płać, miejsce zamieszkania, 
zainteresowania) przynajmniej 2 różne grupy docelowe, które Twoim zdaniem 
są/będą najbardziej zainteresowane ofertą turystyczną destynacji EDEN POLSKA .  
 
 

• Spróbuj określić kanały dotarcia do tak zdefiniowanych głównych grup 
docelowych destynacji EDEN POLSKA ? 

 
 

 

Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– grupy docelowe, segmenty, dotarcie 

(praca w 4 grupach)  



• Wskaż przynajmniej 3 różne instrumenty / sposoby promocji, które Twoim 
zdaniem najlepiej się sprawdzą w kontekście wcześniej wyznaczonych grup 
docelowych i kanałów dotarcia ? 
 

 
• Przy wykorzystaniu m.in. znanych Ci mechanizmów social mediów wymyśl 

sposób na to, aby turyści, którzy skorzystali z oferty destynacji EDEN POLSKA 
dzielili się z innymi swoimi przeżyciami z tej podróży z innymi ? 

 

Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– narzędzia promocji, angażowanie + social 

(praca w 4 grupach)  



Budowanie sieci EDEN POLSKA  
– cele, badanie efektywności 

(dyskusja moderowana)  

• Jakie powinny być wspólne cele promocyjne dla destynacji EDEN POLSKA ? 
 
 

• Jak zamierzasz mierzyć skuteczność i efektywność przedsięwzięć 
promocyjnych  destynacji EDEN POLSKA?  



PODSUMOWANIE 



Dziękuję za uwagę! 

Adam Mikołajczyk 
 

Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc 

 

bestplace@bestplaceinstitute.org 


