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Program szkolenia

� Blok I
� Budowanie atrakcyjnego wizerunku w oparciu o koncepcję

produktową Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na 
lata 2008-2015

� 10.00-11.40

� Blok II
� Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w brandingu i 

marketingu terytorialnym
� 12.00-13.30

� Blok III
� Nowe trendy i tendencje w budowaniu marki – produkty turystyki 

biznesowej (MICE)
� 13.30-15.00



Budowanie atrakcyjnego wizerunku w oparciu o 
koncepcję produktową Strategii rozwoju turystyki dla 

Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

BLOK I



Skrócona agenda Bloku I

� Idea produktu miejsca i głównych 
załoŜeń komunikacji marketingowej

� Publicity w promocji miasta

� Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl 
- moŜliwości aktywnego włączenia się w 
realizację koncepcji produktowej



PRODUKT MIEJSCA I 
KOMUNIKACJA 

MARKETINGOWA



Produkt miejsca
Odgrywa kluczową rolę w filozofii marketingu

Zaspokaja fundamentalne potrzeby nabywców

Jest pierwotny w stosunku do pozostałych narzędzi 
marketingu, urzeczywistniając i wypełniając 

koncepcję marketingową

Jest ukształtowany i dziedziczony z pokolenia na 
pokolenia – wyznacza, czy i komu jest potrzebny



Obszar recepcji turystycznej jako 
produkt
Produkt turystyczny, jakim jest Miasto Przemyśl, definiowany jest m.in. jako 

wewnętrznie złoŜony zbiór elementów wyróŜnionych ze względu na swoją konkretną
lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. Jego cechy 
charakterystyczne to:

� Zdeterminowanie przestrzenne – jest to wypadkowa środowiska geograficznego, 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, w efekcie czego moŜe być produkowany i 
konsumowany tylko w tym jednym, określonym miejscu.

� ZłoŜoność – będąca wynikiem nie tylko faktu, iŜ jest to zbiór pewnej, stosunkowo 
duŜej liczby róŜnych, wspomnianych wcześniej elementów, ale równieŜ wzajemnych 
powiązań i korelacji tychŜe elementów.

� Mutliwytwarzalność – ma wielu wytwórców, co ma ogromne znaczenie dla 
kształtowania jakości.

� Komplementarność – elementy produktu wzajemnie się dopełniają i kreują wspólną
wiązkę korzyści dla turystów.

� Synergiczność – zintegrowane działania wielu podmiotów kreujących produkt 
zmniejszają koszty jego przygotowania i promocji, zwiększając szanse rynkowego 
sukcesu. 



Zakres produktu miejsca 

Sfera psychologiczna (elementy 
niemierzalne)

Sfera ekonomiczna (elementy mierzalne)

Idea (pomysł), organizacja

Wizerunek miejscaWypoŜyczalnieSprzęt turystyczny i 
sportowy

System komunikacjiPilotaŜ, przewodnictwoPamiątki

Zdolność do samoorganizacji i 
tworzenia sieciowych 

powiązań

GastronomiaDostępność miejsca

WraŜenia, emocjeZakwaterowanieInfrastruktura

Obyczaje, atmosferaTransportWalory turystyczne

Klimat (pogoda, klimat 
kulturowy, 

przedsiębiorczości)

UsługiElementy materialne

Produkt turystyczny 



Kluczowe elementy współczesnego 
produktu
� Rośnie znaczenie elementów niematerialnych

� Stają się one elementem stanowiącym o 
przewadze konkurencyjnej

� Potwierdzają to trendy światowe, wskazujące na 
fakt, iŜ środowisko społeczne, gościnność, 
nastawienie proturystyczne budują przewagę
konkurencyjną, stanowiąc wyróŜnik

� Kreowanie i zarządzanie marką terytorium (place 
marketing)



Zintegrowana komunikacja 
marketingowa
� Proces ciągłego rozwoju i wdraŜania programów róŜnych form 

komunikowania skierowanego do klientów, którego celem jest 
wpływanie na wybrane audytorium.

� Bierze pod uwagę wszystkie moŜliwe formy komunikowania, które 
mogą odpowiadać klientom i na przyjęcie których są oni podatni.

� Jest to proces, który za punkt wyjścia przyjmuje perspektywę
klienta, a następnie określa formy i metody za pomocą których 
będą rozwijane programy komunikowania. 

� Kreuje efekt synergii – wszystkie jego narzędzia mają mówić
jednym głosem, a koordynacja działań ma spowodować, iŜ silny i 
wyraźny wizerunek marki będzie motywował klientów na 
działania. 

� Ma kształtować długotrwałe relacje z klientem i budować jego 
lojalność. 



Marketing miejsc – jego rola i 
główne cechy
� Marketing miejsc – sposób na spójne przemiany 

wewnętrzne miejsca w powiązaniu z kontekstem otoczenia 
rynkowego.

� Programy, które zmieniają obraz (wizerunek), potencjał i 
jakość infrastruktury oraz produkt miejsca.

� Idea, która zmieniła sposób myślenia o zarządzaniu miast i 
regionów – jeśli miejsce przestaje być atrakcyjne, tarci 
zarówno gospodarczo, jak i społecznie.

� Kompleksowy proces programowania zwiększa atrakcyjność
miejsc.



Jak się wyróŜnić – kilka słów o 
pozycjonowaniu
� Pozycja miasta to sposób jego 
postrzegania przez otoczenie na tle miast 
konkurencyjnych.

� Pozycjonowanie to taki sposób 
zaprezentowania oferty miasta (obietnica / 
korzyść) wśród ofert miast 
konkurencyjnych, dzięki któremu miasto 
zajmie wyróŜniające miejsce (wizerunek) 
w świadomości rynku docelowego. 



Jak się wyróŜnić – kilka przykładów 
z Polski i ze świata
Na bazie cech i 
atrybutów



Jak się wyróŜnić – kilka przykładów 
z Polski i ze świata

Nr 1
Wielki Kanion ma 349 m 

długości i w najgłębszym 
miejscu 2133 m 
głębokości. Jest to 
największy przełom rzeki 
na świecie.

Nr 1
Kopalnia Guido – najgłębiej 

połoŜona trasa turystyczna 
w Europie (320 m)



Jak się wyróŜnić – kilka przykładów 
z Polski i ze świata

Ze względu na odbiorcę



Jak się wyróŜnić – kilka przykładów 
z Polski i ze świata
Na bazie 
konkurentów



Jak się wyróŜnić – kilka przykładów 
z Polski i ze świata

Ze względu na wydarzenie



PUBLICITY W PROMOCJI 
MIASTA



Publicity
� Wszelkie działania oraz publikacje, dzięki którym 
osoba, miejsce, problem, stają się znane 
szerokiej publiczności.

� Stanowi jeden z elementów budowania 
wizerunku.

� Jest integralnym elementem PR (ale PR jest 
pojęciem szerszym oznaczającym – budowanie 
pozytywnych relacji, sprzyjającego klimatu i 
zrozumienia dla celów działalności miasta / 
regionu wśród róŜnych grup interesariuszy). 



Funkcje publicity
� Funkcja informacyjna

� Edukacja
� Kształtowanie świadomości istnienia marki miasta, jego walorów, 

oferty turystycznej, edukacyjnej, inwestycyjnej, jakości Ŝycia, etc.

� Funkcja perswazyjna
� Ukazywanie braków i związane z tym kształtowanie potrzeb
� Prezentowanie sposobu ich zaspokojenia
� Kształtowanie preferencji wyboru poprzez dostarczanie odpowiedniego 

zestawu argumentów

� Funkcja konkurencyjna
� Dotyczy tego, co z danym miastem jest związane (produktów, usług, 

wizerunku)
� Konieczność zapewnienia przez miasto atrakcyjności i siły przebicia 

instrumentom i programom promocyjnym
� Zakłócanie kampanii promocyjnych podejmowanych przez 

konkurencję



Narzędzia publicity
� Analizy i badania

� Serwisy www

� Study tours

� Konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne

� Wydarzenia specjalne 

� Konkursy

� Wydawnictwa

� Serwisy fotograficzne

� Filmy, prezentacje multimedialne



Współpraca z mediami
� Forma bierna

� Monitoring mediów

� Forma proaktywna
� Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z 
mediami

� Reagowanie na konkretne zapytania lub 
nieścisłości informacyjne

� Przekazywanie, przy okazji kaŜdego waŜnego 
wydarzenia, materiałów prasowych



Materiały prasowe - błędy
� 60% dziennikarzy uwaŜa, Ŝe informacje, które otrzymują są

nieatrakcyjne mediowo

� 31% - „reklamiarski” charakter

� 26% - zbyt lakoniczny tekst

� 13% - zbyt specjalistyczny język

� Brak zróŜnicowania przesyłanych informacji w zaleŜności od 
medium, do którego są kierowane

� Schematyczne wysyłanie „do wszystkich”, zamiast „do tych, 
którzy mogą być zainteresowani”



Blog
� W Polsce jest ok. 14 mln internautów.

� Mają oni co najmniej kilkanaście milionów komórek.

� KaŜdy z nich moŜe zrobić zdjęcie, nagrać film, wysłać mms.

� W ten sposób mogą tworzyć drugi obieg informacji.

� Stają się dziennikarzami, tworząc media obywatelskie.

� Wszyscy nasi mieszkańcy, partnerzy, pracownicy mogą być
dziennikarzami. 



Co dziennikarze robią w 
blogosferze?
� 80% dziennikarzy biznesowych uwaŜa blogi za wiarygodne źródło 

informacji.

� 84% dziennikarzy uŜywało lub będzie uŜywać blogów jako źródła 
do swoich artykułów.

� 25% dziennikarzy uwaŜa, Ŝe blogi znacznie ułatwiają im pracę.

� Blisko 50% dziennikarzy aktywnie uczestniczy w dyskusjach 
komentując informacje zawarte w blogach.

Arketi Group 2007



Community relations, czyli 
budowanie relacji z mieszkańcami
� Cele

� Tworzenie płaszczyzny dialogu
� Tworzenie określonych postaw

� Budowanie poparcia dla idei
� Niwelowanie negatywnego nastawienia
� Budowanie poczucia toŜsamości
� Budowanie lokalności

� Gromadzenie i przekazywanie opinii
� Identyfikacja liderów opinii
� Edukacja
� Informowanie, komunikowanie zmian i planów



Częstochowa – autoportret 
Częstochowian – kampania PR



Przebieg projektu
� Cele główne

� Integracja lokalnej społeczności
� Umacnianie identyfikacji z miastem
� Pobudzanie do większej aktywności społecznej

� Grupy docelowe
� Mieszkańcy Cz-wy (zwłaszcza ludzie młodzi)
� Osoby pochodzące z miasta
� Osoby mające silne związki z miastem
� Opinia publiczna

� Działania
� Akcja „Twoja twarz na plakacie” – apel do mieszkańców do wzięcia udziału w 

projekcie „Autoportret Częstochowian” w ramach obchodów Dnia Samorządu
� PLAKAT Częstochowian
� Wystawa plenerowa „Twoja twarz na plakacie”
� Piknik samorządowy z udziałem gwiazd estrady, związany tematycznie z akcją
� Stworzenie serwisu: www.czestochowianie.pl

� Działania komunikacyjne
� Outdoor – kampania billboardowa
� Media relations

� Media lokalne, ogólnopolskie, fora dyskusyjne, blogi



Eventy – o czym naleŜy pamiętać?

Dni Miast, festiwale, jarmarki, 
koncerty z udziałem celebrities są

potrzebne, ale…
- Czy tworzą wyjątkową atmosferę

miejsca?
- Czy pozwalają się wyróŜnić?

To, Ŝe ludzie masowo uczestniczą w 
danej imprezie, nie oznacza 

automatycznie, Ŝe dane miejsce 
jest przez nich uwaŜane za 

wyjątkowe

Przykład: Spodek i Katowice, Stadion 
Śląski i Chorzów



Determinanty dobrego publicity -
eventy

Oryginalny 
charakter 
imprezy

Konkurs, 
współ

zawodnictwo

Atrakcyjna 
nagroda

MoŜliwość bicia 
rekordów

Udział
celebrities

Etapowość

RóŜnorodność
destynacji

Wyjątkowi 
uczestnicy

Dobór 
partnerów, 
sponsorów

Działania 
marketingowe

Udział w imprezie 
uczestników 
wymaga 

przygotowań

Logistyka 

FORMUŁA 
WYDARZENIA 
SPECJALNEGO



Determinanty dobrego publicity -
eventy
� Oryginalny charakter imprezy

� Pozwala przyciągnąć uwagę mediów
� Pozwala się wyróŜnić na tle setek innych wydarzeń
� Pozwala na oryginalność w stosowaniu narzędzi komunikacji marketingowej
� Wymaga pielęgnowania formuły imprezy i wprowadzania nowych elementów

� Konkurs / współzawodnictwo - zawsze pozwala przyciągnąć uwagę
mediów 

� Odpowiednia formuła konkursu pozwala na wyznaczenie kotwic 
medialnych

� MoŜliwość bicia rekordów zawsze jest atrakcyjna mediowo
� Atrakcyjna nagroda – przyciąga uczestników i media
� Celebrities – przyciągają uczestników, media i stają się ambasadorami 

miejsca
� Etapowość – podsyca atmosferę, wprowadza element nowości, etapy 

moŜna łączyć z nowymi miejscami
� RóŜnorodność destynacji – urozmaica przebieg imprezy, pozwala na 

poznanie nowych miejsc
� Rozbudowana logistyka przedsięwzięcia – pozwala na tworzenie kotwic 

medialnych, prezentację relacji z przygotowań
� Działanie marketingowe – nagłaśniają imprezę, stanowiąc jednocześnie 

okazję do przekazania materiałów prasowych
� Partnerzy, sponsorzy – nadają imprezie rangę



Finał TALL SHIP’s RACES w 
Szczecinie
� Regaty i zloty wielkich Ŝaglowców
� Jedna z najstarszych i największych imprez Ŝeglarskich na świecie 

rozgrywanych nad M.Bałtyckim, Śródziemnym, Północnym i na Atlantyku
� Co oznacza dla Szczecina?

� 100 jednostek
� 4000 marynarzy
� 2 mln odwiedzających teren zlotu
� 15 mln obserwatorów przez kamery internetowe
� 6 mln wejść na stronę www
� 791 publikacji prasowych



Wspólna marka dla wielu wydarzeń

� To 
� Większy potencjał promocyjny
� Lepsza koordynacja działań
� Silne publicity
� Większa szansa na pozyskanie sponsorów

� Przykłady: 
� Festiwal Wrocław Non Stop
� Łódź Festiwalowa
� 6 Zmysłów w Krakowie



Set-jetting
� Odwiedzanie, poznawanie miejsc, które zostały pokazane w 

filmach, ksiąŜkach
� Daje moŜliwość poczucia się, jak bohater filmu / ksiąŜki
� Dzisiaj to ogromny przemysł – według badań

przeprowadzonych w sierpniu 2005 roku 27% dorosłych 
Brytyjczyków i co najmniej 45% tych między 16 a 24 
rokiem Ŝycia kieruje się w wyborze miejsca wakacji 
filmami; 1 na 5 zagranicznych turystów odwiedzających 
Wlk. Brytanię to set-jetter.

� Londyn śladami Bridget Jones
� ParyŜ śladami Amelii
� ParyŜ a’la Da Vinci Code
� Warszawa Magdy M.



MIASTO TURYSTYCZNE 
TWIERDZA PRZEMYŚL



Miasto Turystyczne Twierdza 
Przemyśl jako produkt miejsca
� Inspiracja - znaczenie Twierdzy Przemyśl jako 
wyróŜnika potencjału turystycznego Miasta.

� MoŜliwość przeniesienia historycznych funkcji 
Twierdzy na funkcje turystyczne.

� Zbudowanie produktu nie w oparciu o Twierdzę, a 
zintegrowanie walorów i atrakcji Miasta pod 
wspólną marką wyraŜoną hasłem juŜ obecnie 
jednoznacznie kojarzonym z Przemyślem. 



Twierdza – budowla i produkt

Symbol integrowania walorów kulturowych 
i naturalnych

Twierdza = obiekt zabytkowy + zachowany 
krajobraz pola bitwy

Symbol efektywnego wykorzystania potencjału 
turystycznego

Twierdza = powstała z uwagi na połoŜenie Miasta i 
wykorzystywała wszystkie moŜliwe atuty 
Przemyśla (ukształtowanie krajobrazu, 
istniejące zabudowania, etc.)

Symbol wyeksponowania wszystkich walorów 
i atrakcji poprzez ich zintegrowanie w ramach 
kompleksowego produktu turystycznego 

Forty ukazują przekrój austriackiej sztuki obronnej

Symbol rozwoju turystycznego PrzemyślaTwierdza = stymulator rozwoju Miasta na 
przełomie XIX/XX wieku

Symbol klucza rozwoju turystyki i siły turystycznej 
Miasta

Twierdza = klucz obrony Miasta

Symbol przemyślanego, kompleksowego 
zintegrowanego produktu turystycznego 
mającego chronić Miasto przed konkurencją ze 
strony innych obszarów recepcji turystycznej 
(i stanowić o przewadze konkurencyjnej 
Miasta na rynku turystycznym)

Twierdza = przemyślana, kompleksowa, 
skomplikowana budowla, mająca chronić przed 
natarciem wroga

Symbol Przemyśla jako centrum turystycznego
regionu podkarpackiego

Fort XVI (połoŜony na Wzniesieniu) stanowi 
centralny punkt Twierdzy; jednocześnie 
Wzniesienie stanowi centrum, wokół którego 
rozwinął się Przemyśl

Znaczenie symboliczneZnaczenie historyczne



FORT AKTYWNY FORT KULTUROWY

FORT HOBBYSTÓW

FORT BIZNESOWY

FORT RELIGIJNY

FORT  
EDUKACYJNY

MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMY ŚL



San i Twierdza



Główne taktyki dla procesów 
komunikacji marketingowej Przemyśla
� Kluczowa rola systemu identyfikacji wizualnej, 

komunikującego nowy wizerunek „zintegrowanego” wokół
wspólnej idei Przemyśla

� Komunikacja zwracająca uwagę nie na poszczególne, 
indywidualne atrakcje, a miasto jako zintegrowaną ofertę
produktową

� Komunikacja uwypuklającą rolę społeczeństwa Przemyśla w 
budowaniu jego przewagi konkurencyjnej (umiejętność
współpracy jako waŜny element produktu miejsca)

� Integrowanie działań (mówienie jednym głosem przez 
Miasto, branŜę turystyczną i NGO-sy)

� Marketing wydarzeń – eventy wzmacniające toŜsamość
marki Przemyśla



Co komunikujemy?
Przemyśl - miasto o ponad 1000-letniej 

historii, niegdyś waŜny ośrodek Galicji, 
niezwykle malownicze i urokliwe, połoŜone 

amfiteatralnie na zboczach wzgórz, 
przecięte wstęga Sanu. Nazywane Verdun 

Wschodniego Frontu, Bramą i Tyglem 
Kulturowym, Bramą Zjednoczonej Europy, 
Stolicą Dzwonów i Fajek, Perłą Karpackiej 

Przyrody…



Co komunikujemy?
� Przenikanie się kultury i natury.

� Galicja, CK Twierdza, Szwejk.

� „Koniec świata”, brama w Bieszczady (Karpaty), brama do innego, 
orientalnego świata.

� Gościnność, otwartość.

� Współpraca i jedność.



Marketing wizerunku - współpraca
� Wizualizacja Miasta 

� Oznakowanie Miasta zgodnie z SIW
� Wykorzystywanie znaku w systemach wizualizacji podmiotów z branŜy
� Bezpłatne udostępnianie logo i systemu
� Dbałość o jakość oznakowania
� Przestrzeganie zasad wizualizacji Miasta
� Regionalizacja małej infrastruktury
� Właściwe wykorzystywanie przestrzeni do celów reklamowych
� Dbałość o porządek, czystość, pielęgnacja terenów zielonych

� Imprezy wizerunkowe (inscenizacje historyczne, imprezy 
sportowe, pokazy walk, imprezy turystyczne – Podkarpacki 
Jarmark Turystyczny)
� Organizowane we współpracy z branŜą, z załoŜenia mają stanowić dla 

branŜy źródło dochodu (współpraca „od pomysłu do realizacji”) –
wykorzystywanie kontaktów i wiedzy (ankiety), promocja (równieŜ
branŜy), preferencje dla podmiotów z Przemyśla



Marketing wizerunku - współpraca

� Ubiór personelu w miejscach atrakcji turystycznych (wojskowe 
mundury) – często urastają wręcz do rangi symbolu 

� Powitanie turystów w Mieście Turystycznym – Twierdza Przemyśl 
(witacz na drogach, PKP, PKS; powitanie w restauracji, hotelu, 
muzeum – chwila prawdy)

� Portal turystyczny skonstruowany zgodnie z koncepcją
produktową

� Materiały promocyjne, publikacje opracowane graficznie zgodnie 
z koncepcją produktową



Marketing usług - współpraca

� Pamiątki – w formule gadŜetów oraz wysokiej jakości 
regionalnych artykułów: fajki, Wojak Szwejk, pamiątki 
militarne nawiązujące do CK Twierdzy (lokalni wytwórcy)

� SprzedaŜ pamiątek – Galerie Przemyskie (w nawiązaniu do 
galerii obronnej)

� Paszport Twierdzy Przemyśl - certyfikaty

� Jednolity system zwiedzania Miasta (Dowództwo Twierdzy)

� Karta turystyczna Twierdzy Przemyśl – integracja usług i 
podmiotów



Marketing infrastruktury -
współpraca

� Markowa baza noclegowa (w tym równieŜ zagospodarowanie koszar na 
obiekt noclegowy – „spanie w koszarach”)

� Markowa baza gastronomiczna (w tym kuchnie polowe, kuchnia CK 
Twierdzy) 

� Obsługa i wystrój wnętrz
� Stroje kelnerów, recepcjonistów
� Stylizowane wsytroje wnętrz
� Stosowanie nazewnictwa związane z Twierdzą, np. w menu
� Stosowanie zdjęć związanych z budową Miasta Turystycznego – Twierdza 

Przemyśl (etapowość)
� Wprowadzenie oficjalnych certyfikatów przynaleŜności do Twierdzy (dla 

obiektów realizujących załoŜenia koncepcji produktowej)

� Punkty widokowe (wieŜe obserwacyjne)

� Intermodalny system transportu (kolejowego, drogowego i wodnego –
stylizacja, samochody wojskowe, wykorzystanie Sanu)



Marketing atrakcji - współpraca
Rozwój produktów:
� Fort aktywny (wyróŜniki: San, stok narciarski)
� Fort kulturowy (wyróŜniki: zabytki, muzea, atmosfera Galicji) 
� Fort hobbystów (wyróŜniki: inscenizacje historyczne, Wojak 

Szwejk)
� Fort religijny (wyróŜnik: Miasto Kościołów)
� Fort biznesowy (wyróŜnik: incentive tours na bazie potencjału 

Twierdzy Przemyśl) 
� Fort edukacyjny (wyróŜniki: historia Miasta, sławne postaci 

związane z Miastem) 

Formy pakietowania oferty

Produkty rozwijane będą na bazie istniejących walorów. Integrować
będą realizowane / planowane do realizacji projekty. Schemat 
opisu procesu rozwoju poszczególnych produktów zawierać będzie 
równieŜ nowe działania, których podjęcie będzie niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania oferty turystycznej na rynku. 



Współpraca – podstawowe zasady
� Równość partnerów

� „Wolność inicjatywy”

� Konkursy, punkt konsultacyjny w Mieście 
(pomysł, finansowe moŜliwości wsparcia realizacji 
pomysłu)

� WyróŜnienia dla podmiotów realizujących 
koncepcję produktową, wsparcie poprzez 
„otwieranie drzwi”

� Wykorzystywanie lokalnych przedsiębiorców w 
codziennej pracy Miasta



Nowoczesne narzędzia komunikacji 
marketingowej w brandingu i marketingu 

terytorialnym

BLOK II



Skrócona agenda Bloku II

� Obszary tworzenia idei, koncepcji, pomysłów 
na promocję w działaniach dot. marketingu 
miejsc

� Branding terytorialny – integrowanie 
rozproszonego potencjału, działanie w 
precyzyjnie określonym kierunku 

� Trendy i zjawiska – inteligentna komunikacja 
marketingowa oraz dynamiczne transformacje 
przestrzeni (kultura, przestrzeń, inteligencja 
miast)



Trendy i zjawiska – inteligentna 
komunikacja marketingowa

� Multimedialne turystyczne przewodniki miejskie 
(mp3, mp4, CD, oprogramowanie do GSM itp.)

� Produkty sieciowe wykorzystujące technologię
GPS

� Bluetooth w turystyce, jak to działa? Jak to 
wykorzystać?

� Podnoszenie skuteczności, efektywności stron i 
narzędzi internetowych

� Cyfrowe miasta – komunikacja
� Sieciowy marketing miast i instytucji



Kto jest najatrakcyjniejszy ?
Miasta Polski
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Kto jest najatrakcyjniejszy ?
Miasta Polski
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Podejście do marketingu polskich  
miast i regionów
� Ogólnie promować miejsce
� WyróŜnić się za wszelką cenę
� Budować kompleksowy produkt
� Poszukiwanie nowatorskich metod promocji

lub nowoczesne podejście – branding
miejsc



WyróŜnić się za wszelką cenę

Przykłady:
� Humor w marketingu terytorialnym, nie rzadko 
posunięty do granic absurdu, w tym takŜe reklamy 
oparte na humorze, dowcipnej ripoście czy  
puencie np.  Pcim

� Unikalne atrakcje, pomysły które mają
przyciągnąć turystów, uwagę mediów

� Imprezy, wydarzenia typu „naj” (bicie rekordów)



Humor jako narzędzie w 
marketingu terytorialnym
CZYLI JAK  Skuteczne przyciągnąć uwagę, 

wywołać zainteresowanie, zjednać odbiorcę, 
wywołać pozytywne skojarzenia

� Powód - wiele reklam w ogóle nie oglądamy, 
większość ulotek od razu ląduje w koszu, 
skrzywiamy się na typowe slogany 
reklamowe, Ŝe świetny,  najlepszy, 
doskonały...

Przykłady w turystyce
� Np. Mleczko rysuje dla POT plakaty
� „Od ociec prać...” aŜ po ...humor absurdu np. 

Munio -reklamy kręcone są coraz częściej z 
przymruŜeniem oka, akcentami humorystycznymi 
(dowcip z  puentą lub cięty, ironiczny humor)

� Znani komicy grają w reklamówkach, uczestniczą
w kampaniach wizerunkowych marek... – Zaczęło 
się od Johna Cleasa oraz amerykańskich komików



Humor w marketingu 
terytorialnym

Humor jako atrakcja Humor jako atrakcja 
miejscamiejsca

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

� Śmieszne i absurdalne 
produkty oraz pamiątki 
(koszulki, niezbędniki, 
gadŜety)

� Formy przestrzenne np. kopia 
słynnego  „misia”

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

� Muzea humoru np. śywieckie 
Muzeum Humoru w śywcu 
(takŜe jako atrakcja 
objazdowa)

�� Absurd w imprezach, Absurd w imprezach, 
wydarzeniach, wydarzeniach, 
atrakcjach atrakcjach 
turystycznychturystycznych

� Imprezy typu ...MŚ w 
Krzykach, jedzeniu róŜnych 
rzeczy na ilość i na czas, 

� Wydarzenia rangi bijemy 
kolejny absurdalny rekord 
Guinessa

� Tzw. „spontan” – szaleństwo 
chwili - „Zróbmy coś
nietypowego, idiotycznego np. 
spalmy nasze dzieła sztuki na 
środku pustyni... 

� Ustawmy coś najdłuŜszego, 
największego albo najbardziej 
widocznego z kosmosu „it’s
cool!”



WyróŜnić się za wszelką cenę
Unikalne atrakcje, które mają przyciągnąć turystów, uwagę

mediów:
� Odwrócony dom czy dom który spadł z nieba
� Szlak fontann – inaczej „Lustra Europy” w Zduńskiej Woli
� Pomysły, które wyróŜniają miejsce – np. Księstwo Łeba



Marketing miejsc skupiony na promocji 
wybranych produktów turystycznych

� Promocja turystyczna woj. śląskiego –
2006/2007 r.

� Promocja turystyczna Dolnego Śląska –
2007/2008

� Promocja turystyczna Pomorza (szlaki kulturowe 
– 2007-2008r)



wizerunkowowizerunkowo--
produktowa produktowa 
kampania kampania 

Regionu Regionu ŚŚlląąskaska

•• Zabytki TechnikiZabytki Techniki
•• Sanktuaria, Sanktuaria, 

kokośściociołły drewnianey drewniane
•• JuraJura
•• BeskidyBeskidy
•• Zamki i paZamki i pałłaceace



Marketing miejsc skupiony na promocji 
wybranych produktów turystycznych

� Promocja turystyczna Dolnego Śląska

� Urząd Marszałkowski przeznaczył na nią ponad 9,4 mln złotych, z czego 75 
proc. zrefunduje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem 
kampanii były markowe produkty regionu, m.in. pałace i zamki, turystyka 
biznesowa, cystersi na Dolnym Śląsku, uzdrowiska, podziemia i 
fortyfikacje militarne. Działaniami, akcja promocyjna „To je 
wyborne! Das ist super! Dolny Śląsk!” objęła nie tylko Polskę, ale 
takŜe Czechy i Niemcy, skąd do regionu przyjeŜdŜa spora rzesza 
turystów

� Za portalem www.gospodarkaslaska.pl



Marketing miejsc skupiony na promocji 
wybranych produktów turystycznych

� Promocja turystyczna Dolnego Śląska –
internetowe lustro kampanii



Promocja prywatna – miejsca 
budujące własną markę
� Z reguły są to ośrodki bazujące na kliencie z klasy 

wyŜszej, w tym turyście biznesowym
� Obiekty sprzedające pakiet szeroki „nocleg +”

w tym np. ofertę SPA, turystyki aktywnej, oferta 
kulturalna, poznawanie okolicznych atrakcji, „produkt 
kulinarny”

� Ośrodki budują wizerunek poprzez silną współpracę z 
ROT-ami, w tym wspólny udział w targach, często 
dominując prezentowaną na targach ofertę

� Ośrodki budują markę przez relację biznesowo-
prywatne:
� Osoby, które odwiedzą miejsce w trakcie pobytu firmowego, 

biznesowego � są zachęcane do przyjazdów z rodziną, w 
tym w okresie mniejszego popytu na ofertę MICE

� „Dobre, sprawdzone miejsca” są zazwyczaj rekomendowane 
do grupy bliskich znajomych. Rekomendacje znajomych 
to drugie źródło informacji po internecie



Promocja prywatna – miejsca 
budujące własną markę - przykłady

� Dolina Charlotty – Pomorze Środkowe
� Miłomłyn Zdrój – Warmia i Mazury
� Obiekty typu Butik Hotel oraz hostele



„Dolina Charlotty” - Zamełowski Młyn –
budowania marki w segmencie „premium”

� Promocja przez VIP-ów, specjalne prestiŜowe 
imprezy

� Inne działania
� Artykuły kierowane do grupy wybranych segmentów np. 

miłośników hippiki (PR – darmowe pobyty dla 
dziennikarzy)

� Własne stoiska targowe – w tym na targach ITB w 
Berlinie budowanie prestiŜu marki

� marketing bezpośredni oraz PR, w tym dobre relacje z 
POT, PART, PIT, PROT, miastem, UM oraz duŜymi firma

� Eventy – czyli wydarzenia kulturalne, stanowią tzw. 
energizery marki, aktywność marki, w tym zakresie 
wykorzystała „słabość” rynku lokalnego, pozwoliła na 
zbudowanie tzw. przestrzeni marki

� Bardzo profesjonalnie przygotowane narzędzia –
„krojone na miarę” ze smakiem (Księga gości, menu, 
album itp.)



„Dolina Charlotty” – wniosek etapowe etapowe 

dochodzenie do unikalnej todochodzenie do unikalnej toŜŜsamosamośścici
�� Od marzeOd marzeńń � ...Programu PART/ZART �

do kdo konsekwentnej realizacjionsekwentnej realizacji
�� Wiarygodna marka miejscaWiarygodna marka miejsca – odwołanie 

się do historii miejsca
�� „„Wiara czyni cudaWiara czyni cuda”” – powstał i wciąŜ się

rozwija unikalny produkt miejsca
�� Koncepcja maKoncepcja małłych krokych krokóóww – pilotaŜ

projektu jako klucz do doskonalenia
�� „„WypeWypełłninićć ciekawie czasciekawie czas””,, animacja 

miejsca poprzez m.in. kulturę, edukację
(piec chlebowy, artyści ludowi, rybak itp.)

�� „„Marketing szeptanyMarketing szeptany””
PR, Study tour-y � efekt artykuły w prasie 
profesjonalnej



Miłomłyn Zdrój 

�� Nowe, trudne dziecko w Nowe, trudne dziecko w 
„„ANDERSgroupANDERSgroup”” z Olsztyna z Olsztyna –– obiekt 
działający w bardzo specyficznym 
segmencie – rehabilitacja oraz profilaktyka 
chorób serca, segment wyŜszy średni

�� 1 1 MlnMln PLN na promocjPLN na promocjęę –– start start 
rynkowy, rynkowy, „„tyle wystarczytyle wystarczyłłoo”” ŜŜeby eby 
oośśrodek zaczrodek zacząłął zarabiazarabiaćć

�� Aktor znany z roli w serialu Aktor znany z roli w serialu „„KlanKlan”” stastałł
sisięę twarztwarząą promocji opromocji ośśrodkarodka

�� PomysPomysłł pochodny pochodny „„farm sercafarm serca”” – PART 
SA – genezą pomysłu jest m.in. kojarzenie 
Mazur z „czystą przyrodą”, „zdrowym 
klimatem” oraz bliskość do Warszawy, 
głównego rynku

� Promocja obejmowała szeroki zakres 
media mix, w tym udział w największych 
targach, promocje przez media, PR oraz 
marketing bezpośredni



Miłomłyn Zdrój 



Poszukiwanie nowatorskich metod 
promocji

� Np. marketing partyzancki
� Pomysły na wyjątkowy gadŜet, pamiątkę z 
miasta

� Promocja personalna – szukanie twarzy, 
medialnej gwiazdy

� Nowe narzędzia promocji, w tym nowatorskie 
rozwiązania w obszarze e-marketingu – np. 
wyróŜnić się przez pomysłowy portal, stronę
www



Nowatorskie narzędzia w marketingu i 
komunikowaniu marketingowym

Marketing partyzanckiMarketing partyzancki

� Inaczej mówiąc jest to działanie z zaskoczenia, często 
spontaniczne i z „ukrycia” (nie widzimy często nadawcy), 
wykorzystujące róŜnego 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, moŜemy zastać wszędzie, od 
chodnika miejskiego, starej syrenki, sprzedawczyni warzyw, 
ubikacji w pubie, czy w dowcipnym obrazku otrzymanym w 
mailu od znajomego…



Nowatorskie narzędzia w marketingu i 
komunikowaniu marketingowym

�� marketing partyzancki w turystycemarketing partyzancki w turystyce

� Np. bony – czeki wakacyjne eurorestu – na 
początku było to poufnie przekazywana informacja 
od dobrego znajomego

� Tanie linie lotnicze –– często wykorzystują
narzędzia marketingu partyzanckiego

� Imprezy kulturalne i artystyczne – happeningi, 
clubbing, festiwale

Jest to wciąŜ obszar marketingu niemal w turystyce 
– marketingu produktów i Regionów, w tym 

praktycznie nieobecny w brandingu miejsc, produktów



Źródła informacji o miastach
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Internet – przykłady innowacji w budowaniu 
turystycznych stron miast i regionów –
„Artystyczne mapy” internetowe



Internet – przykłady innowacji w budowaniu 
turystycznych stron miast i regionów



Internet – przykłady innowacji w budowaniu 
turystycznych stron miast i regionów



BRANDING miejsc



Marka jest „ostrzem” komunikacji miast i 
regionów Płynące z niej przesłanie, wiązki komunikatów, kod 
znaku – powinny nadawać ton działaniom promocyjnym oraz 
inspirować do czynów

Marka jest esencją wyróŜników miasta/ 
regionu, unikalnych korzyści, które strategicznie pozycjonują je 
na rynku. 

Obietnica marki oznacza wiarygodność, jakość i  
kompetencje, budują bezpośrednio reputacje marki

MARKA i jej rola w promocji 
miast i regionów



Idea, koncepcja MARKI 

Punkt wyjścia do 
projektowania marki

Precyzyjne nakreślenie 
filozofii marki, jej 
dąŜeń, sposobu 
działania – głównej 
obietnicy marki

W jaki sposób marka ma stać
się waŜna i atrakcyjna w 
istotnych dla jej właściciela  
obszarach np. turystyce czy 
kulturze? 

Jak przełoŜy się jej 
budowa na jakość
procesu komunikacji

Na co marka wpłynie ? W 
jaki sposób marka będzie w 
stanie zmieniać wizerunek
danego miejsca, jak będzie 
angaŜować głównych graczy, 
budować unikalną toŜsamość



Wartości Marki
Koncepcja budowania 
marki określa takŜe 
kulturę jej przyszłego 
funkcjonowania, czyli 
kanon zasad i wartości 
do których marka 
będzie się najczęściej 
odwoływała, z których 
będą wypływały jej 
pomysły na realizację
zakładanych celów, 
podejmowane 
działania, 
zaangaŜowanie oraz 
postawa społeczna.

Przykłady:
� Gdańsk – wolność, morze, 

bursztyn
� Warszawa – bohaterstwo 

mieszkańców, kultura i sztuka, 
władza i sąd najwyŜszy

� Kraków – insygnia królewskie, 
Uniwersytet oraz Collegium

� Katowice – przemysł i kultura 
górnicza, orkiestra PRiTV, 
aglomeracja śląska

� Toruń – gotyk, Kopernik, 
tradycje mieszczańskie 

� Zabrze – sport, kultura 
poindustrialna, kardiologia 



Obszary kompetencji Marki
Obszary kompetencji marki, czyli gdzie marka będzie 
budowała swój autorytet, 
Wynikają zarówno z wartości, kultury, jak i dąŜeń marki, 
w tym jej aspiracji. Obszary kompetencji wpływają takŜe 
na przyszłą politykę komunikacji marketingowej Regionu, 

w tym główne obietnice marki.

Przykłady moŜliwych obszarów kompetencji marek 
regionów:

� Warmia i Mazury – ekologia, turystyka wodna, jakość
Ŝycia, kultura twórcza

� Ziemia Łódzka - sport, film, komiks, moda, dziedzictwo 
poindustrialne, turystyka konna

� Pomorze Zachodnie – uzdrowiska, Ŝeglarstwo, 
agroturystyka, wypoczynek 3S, 

� Ziemia Lubuska – awifauna, turystyka winna, 
pomilitarna, aktywna, lotnicza



OSOBOWOŚĆ Marki
Personalizacja marki jest waŜnym etapem budowania 
świadomości marki, kształtowania i pogłębiania 
wyobraŜeń oraz wiedzy o marce. Dla odbiorcy przekazu 
marketingowego, łatwiej trafiają komunikaty, treści, które 
moŜe identyfikować z osobą, w tym jej charakterem, 
stylem Ŝycia.

I model natury marki (przykład)
młoda – witalna – wzorowa – z wyobraźnią –

wizjonerska – otwarta 
świeŜa – kreatywna – precyzyjna - odwaŜna

II model natury marki
marzycielska – mądra – rodzinna – romantyczna 

– wraŜliwa – wierna – przekorna



Styl prezentacjiStyl prezentacji
Zestawienie znaku w relacji do fotografii, grafik, map, szkiców, 

Sposób doboru elementów graficznych, typu ujęcia zdjęć, rysunki odręczne

SposSposóób narracji:b narracji:
Typ komunikatów uŜywany do treści przekazów promocyjnych, np. foldery, ulotki, 

inserty, tablice wielkoformatowe, teksty „wprowadzające” np. do stron internetowych:

Sposób prezentacji marki terytorialnej, będzie 
prezentowany zarówno poprzez graficzną wizualizację
jak i zbiór komunikatów werbalnych. 
Zasady prezentacji szczegółowo są określane w Systemie 
Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej – tzw. Księdze Marki 

Styl prezentacji Marki



Wydarzenia, imprezy, bezpośrednio 
wynikające z koncepcji marki, aktywizujące 
zarówno grupy odbiorców wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych. 

DZIAŁANIA MARKI cz. 1 
wydarzenia – marketing wydarzeń

� Wrocław – Festiwal Era Nowe Horyzonty
� Gdynia „Design Days” – Miasto Kreacji
� Łódź – Cameraimage – „HollyŁódź”
� Goleniów – Festiwal Hanzeatycki 
� Pelplin – Jarmark Cysterski



DZIAŁANIA MARKI projekty 
materialne
Działania, które będą decydowały o 
wiarygodności marki, wpływały na budowanie 
jej reputacji, tworzenie nowych wartości oraz 
realizację jej aspiracji

� Europejskie Centrum Turystyki Poindustrialnej – Zabrze 
� „Park Pokoju” – miasto Oświęcim
� „Młode Miasto” oraz Muzeum II Wojny Światowej – Marka 

Gdańska

� Muzeum Gugenheima – Bilbao
� Centrum Design-u - Kopenhaga
� Golden Eye, Tate Gallery, Most Millenium – Londyn -

marka nowoczesnej metropolii



Szereg projektów skierowanych do 
waŜnych grup odbiorców, szczególnie w 
działaniach marketingu wewnętrznego, 
ale takŜe budowanie zewnętrznej kultury 
marki, szczególnie dot. obszarów kultury, 
sztuki, nauki, rozwoju innowacji

DZIAŁANIA MARKI – cz. 3 
projekty niematerialne



Komunikacja – klucz do właściwego 
odbioru i zrozumienia marki

System Identyfikacji 

Wizualnej

System Identyfikacji System Identyfikacji 

WizualnejWizualnej

Zasady, wzorce 

postępowań

Zasady, wzorce Zasady, wzorce 

postpostęępowapowańń

Komunikat - przekazKomunikat Komunikat -- przekazprzekaz

Wskazanie na 

atrybuty, wyróŜniki

Wskazanie na Wskazanie na 

atrybuty, wyratrybuty, wyróóŜŜnikiniki

Styl, sposób 

przekazu

Styl, sposStyl, sposóób b 

przekazuprzekazu

Plan Komunikacji
Określa wszystkie niezbędne zadania 

i działania, wzorce oraz zasady w 

zakresie komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej, niezbędne do osiągnięcia 

celów strategicznych marki. 

Plan KomunikacjiPlan Komunikacji
Określa wszystkie niezbędne zadania 

i działania, wzorce oraz zasady w 

zakresie komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej, niezbędne do osiągnięcia 

celów strategicznych marki. 

Do kogo? 

Kiedy i gdzie?

Do kogo? Do kogo? 

Kiedy i gdzie?Kiedy i gdzie?

Ton przekazu  

powtarzalna koncepcja

Ton przekazu  Ton przekazu  

powtarzalna koncepcjapowtarzalna koncepcja



Zjawiska w otoczeniu 
marketingowym miast



� Dynamiczne przemiany w koncepcjach 
marketingowych, polityce kształtowania 
miejsc. Miasta coraz częściej stają się
graczem świadomie rozgrywającym swoje 
atuty

Miasta – miejsca dynamicznych, 
inteligentnych zmian

� Miasto zaspakaja bardzo róŜne potrzeby, 
turystyka w miastach rozwija się w sposób 
naturalny, jednym z podstawowym 
magnesów jest zwykła ciekawość - jak się
tu Ŝyje, wypoczywa, spędza czas?



Miasta – miejsca dynamicznych, 
inteligentnych zmian

� Narzędzia – sposoby inteligentnych 
transformacji:
� Akupunktura miast
� Katalizatory 
� Miasta odzyskane czyli rewitalizacja i 
rewaloryzacja

� Wydarzenia kulturalne
� Marketing społeczny
� Lifting miejski np. meblowanie miast



Refleksje - inteligentne oblicze 
miast – jak je zdefiniować?

Czy Ciebie Czy Ciebie 
fascynujfascynujęę?

Czy wyglądam 
atrakcyjnie? (Na 
pewno mnie polubisz)

Czy Ciebie 
pociągam?

Wiem czego 
potrzebujesz, 

zostań ze mną...

Spróbuj poznać
mnie bliŜej...

Zdjęcie: zasoby własne PART 



Natura miast i człowieka – siły 
napędzające zmiany
� Człowiek – współczesny homo 

sapiens

� Pragnie być na długo 
atrakcyjny, podziwiany, 
brylować w towarzystwie

� Chce być modny, „trendy”, 
akceptowany – jednym z 
elementów stylu Ŝycia jest 
miejsce gdzie Ŝyjesz, 
mieszkasz i pracujesz

� Więcej czasu poświęca na 
aktywność kulturalną, edukację
i dbanie o zdrowie

� Świadomy zagroŜeń
globalnych, w tym 
ekologicznych

� Odczuwa niezaleŜność, nie 
chce być sterowany, zaleŜny od 
miejsca, władzy innych ludzi

� Miasto – polis

� Dba o rozwój - miasto uczące się
wg  indywidualnego toku studiów

� Częściej realizuje potrzeby 
wyŜszego rzędu – w tym prestiŜu, 
sztuki, potrzeby duchowe

� Nie ukrywa, Ŝe chce być
podziwiane, rozpoznawane

� Stać je na wyjątkową mobilizację –
potrafi zareagować jak przyczajony 
tygrys

� Chce być liderem - kreatywne, ale 
i stanowcze w swoich dąŜeniach

� Ekologicznie świadome, w tym 
przypadku przestaje być egoistą

� Ma swoją dumę, potrafi ...kochać, 
ale i nienawidzić, z reguły 
pamiętliwe, obraŜalskie

� Ulega modom – potrafi być
zmienne, kapryśne, a nawet 
próŜne 



�� Seattle Seattle – USA, mix nauki z 
kulturą morską

�� WalencjaWalencja – Hiszpania 
„miasto sztuki i nauki”

�� SztokholmSztokholm – wydarzenia na 
styku „water front”
ceremoniał wręczania Nobla, 
galerie, koncerty

�� NiemcyNiemcy – Wolfsburg –
wykorzystanie istniejących 
walorów miejsca – Phaidon
Science Center

Podstawowy trend Podstawowy trend -- ofertaoferta „inteligentnych miast”
powstaje w relacji „toŜsamość miejsca – potrzeby 
turystów”

.... wiele miast na świecie stawia na „mix” angaŜujących kultury przez duŜe „K”, w 
tym  bogatej oferty imprez oraz nauki m.in. „discovery center”, centra 
nowoczesności, nowe „naukowe” ikony architektury miast …projektują wybitni 
architekci tacy jak Rene Kolhas, Zaha Hadid, Santiago Calatrava



�� DigitalDigital Marketing Marketing -- „„Cyfrowe Cyfrowe 
miastomiasto”” , koncepcja 
inteligentnych miast; budynków, 
infrastruktury publicznej

�� Marketing Miejsc & Design Marketing Miejsc & Design –– dla
wielu miast, regionów, krajów, 
design staje się kluczowym, wręcz 
niezbędnym elementem w procesach 
rozwoju nowoczesnych, 
atrakcyjnych turystycznie miast i 
regionów 
� przejawia się to m.in. w projektach 

infrastruktury podstawowej (hotele, SPA, 
kawiarnie), 

� miejskiej (mała architektura, atrakcje 
miejskie), 

� promocji (strony www, pamiątki, gadŜety, 
marketing wydarzeń), 

Źródło: www.interactivearchitecture.orgPrzykłady – jak miasto moŜe się
przejść transformacje w kierunku 
potrzeb współczesnych turystów



Przykłady – jak miasto moŜe się przejść
transformacje w kierunku potrzeb współczesnych 
turystów
�� Kopenhaga:Kopenhaga:

� Wieloletnia praca z zespołem Gehl Architects
przyniosła efekty m. in. w postaci ogromnego 
wzrost aktywności pieszej i rowerowej w 
centrum miasta w latach 1993-2005

� Darmowy system rowerów miejskich – jest 
wizytówką miasta

� Modelowy „Front Water” miasta 
� „Odzyskanie terenów” – balans pomiędzy 

róŜnymi funkcjami

�� Zielona GZielona Góórara – miasto dla mieszkańców i 
turystów:
� Praktycznie całe centrum miasta, zostało 

przekształcone w strefę „pieszą”, z 
ograniczeniami dla ruchu samochodowego

� Powstała estetyczna mała architektura 
miejska (lampy, ławeczki, kwietniki)

� Cały ulic – deptaków, został wzbogacony 
fontannami

�� TarnTarnóów:w:
� Tematyczne przewodniki (na CD, mp3)
� i szlaki po mieście 
� Modelowy punkt CIT na rynku miejskim

�� Belfast:Belfast:
� Cyfrowe guide-y - z interaktywną mapą

miasta, interaktywną „podróŜą w czasie”

Zdjęcie  www.um.tarnow.pl

Zdjęcia zasoby własne PART 

Zdjęcie: http://www.visitcopenhagen.com





Przykłady – jak miasto moŜe przygotować
się do wizyty turystów nowej generacji ?

� Londyn
� Spójny System oznakowania i 

zarządzania
� Imprezy pozwalające poznać dokładnie 

miasto, ludzi w nim tworzących, historię, 
architekturę

� „Otwarte za darmo” największe muzea !
� Widok - VIEW! oraz przemyślane 

atrakcje!
� Inteligenta architektura miejska
� „Dynamiczne atrakcje”, miasto Ŝyje, 

inspiruje
� Rewitalizacja części portowej, dzielnic 

przemysłowych

Zdjęcia własne PART S.A. 





feek Urban nebula

ensemble



Szybkość i oryginalność transformacji to podstawa 
współczesnej inteligencji miast, ich sukcesów

Pontcysyllte Aqueduct

Źródło: www.ziemialodzka.pl
Źródło: Hubert Gonera

Źródło: www.dxc.hu

Źródło: www.dxc.hu



Przykłady - komunikatywność - inteligencja 
werbalna, czyli inteligentne 
porozumiewanie 

Źródło: www.dxc.hu



Nowe trendy i tendencje w budowaniu 
marki – produkty turystyki biznesowej 

(MICE)

BLOK III



Skrócona agenda Bloku III

� Obszary tworzenia idei, koncepcji, pomysłów 
na promocję w działaniach dot. marketingu 
miejsc

� Branding terytorialny – integrowanie 
rozproszonego potencjału, działanie w 
precyzyjnie określonym kierunku 

� Trendy i zjawiska – inteligentna komunikacja 
marketingowa oraz dynamiczne transformacje 
przestrzeni (kultura, przestrzeń, inteligencja 
miast)



Turystyka Biznesowa – podstawowe 
formy i korzyści dla miasta

� Turystyka biznesowa – główne formy 

� Turysta biznesowy – czyli kto?

� Otoczenie turystyki biznesowej 

– czego potrzebuje, czym się odwdzięcza?

� ZróŜnicowanie przestrzenne

- moŜliwości  rozwoju turystyki biznesowej



Turystyka biznesowa główne 
formy

� Konferencje i kongresy
� Targi
� Szkolenie, sympozja, kursy, 

warsztaty
� Misje handlowe
� Poznawanie nowych rynków
� Wyjazdy motywacyjne i 

integracyjne
� Sektor MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences, Events)
� Uroczystości, gale, jubileusze firm

� Działalność operacyjna 
przedsiębiorstw = 
DELEGACJE



Profil turysty biznesowego
Kodeks postępowania turysty 
biznesowego

1. Transport – płacę za czas nie za 
odległość

2. Nocleg – liczy się lokalizacja i 
komfort i to czy zjem śniadanie 
przed spotkaniem

3. Serwis – jestem profesjonalistą i 
tego wymagam od innych

4. Miasto – dodatkowe atrakcje 
osłodzą mi rozłąkę z domem 
(oferta kulturowa, sportowa)

5. Hotel – drugi dom i biuro
6. Kanały dotarcia – telewizje 

informacyjne i biznesowe, 
Rzeczpospolita, Puls Biznesu, 
Gazeta Wyborcza, Parkiet

„Za wysokie wymagania 
odwdzi ęczy si ę

powrotem z rodzin ą, 
przyjaciółmi”



Otoczenie turystyki biznesowej 

Powód „bezwarunkowy” –
działalność operacyjna 
przedsiębiorstw,

� Wystarczą hotele średniej 
klasy Miasto „umywa ręce”

Katowice Pyrzowice 2 mln, 
ilość IC, autostrady

Warunek konieczny

Dobra dostępność
komunikacyjna

Bariera rozwojowa

Powód „warunkowany przez miasta”
Spotkania branŜowe

� Infrastruktura konferencyjna i targowa

� Hotele w pełnym przekroju
� Stymulowany rozwój oferty kulturowej

� Miasto staje się modną destynacją biznesową,

� angaŜuje się w sieciowanie współpracy i promocję,
� wspiera branŜę



Dynamika rozwoju transportu 
lotniczego



Wpływ turystyki biznesowej na 
gospodarkę lokalną

� Korzystają z bazy hoteli 3 i w 
górę

� Restauracji
� WypoŜyczalni samochodów
� Taksówek
� W czasie wolnym zakupy dla 

siebie i najbliŜszych
� Bogata oferta kulturowa i 

sportowa dodatkowym 
atutem

� W mieście trudno ich 
zainteresować – chyba Ŝe ma 
się coś niezwykłego atrakcję
‘must see’

Turysta biznesowy staje si ę
na krótko mieszka ńcem 
korzystaj ącym z oferty i 

udogodnie ń miasta, cz ęsto 
tych na najwy Ŝszym 

poziomie.



Wpływ turystyki biznesowej na 
gospodarkę lokalną

� Uruchamiają zjawisko 
mnoŜnika (około 4 obrotów)

� Są odbiorcami eksportu 
towarów i usług gospodarki 
lokalnej

� Na realizacji kaŜdej z ich 
potrzeb gospodarka miejska 
zyskuje wysoką marŜę
(transport, nocleg, 
wyŜywienie, usługi 
biurowe…)

� Stymulują inwestycje w 
hotele, infrastrukturę
transportową, obiekty 
konferencyjne, są
dodatkowym zastrzykiem dla 
resturatorów

Są wiernymi klientami, ich 
obecność nie cechuje 

sezonowość. Potrafią być Ŝyłą
złota – statystycznie podczas 
kongresów uczestnik wydaje 

1650 USD



Turystyka biznesowa – pionier 
turystyki w miastach

� Miasta nie zawsze posiadają
dziedzictwo kulturowe, bądź bogatą
ofertę kulturową

� Wszystkie stolice województw w Polsce 
są „skazane na turystykę biznesową” –
Białystok, Warszawa, Szczecin, 
Bydgoszcz, Kielce, Katowice, Łódź, 
Wrocław… ale nie tylko np.:
� Gdynia
� Sosnowiec
� Krynica
� Kołobrzeg
� Polanica Zdrój
To miasta, które silnie zaznaczają swoją

obecność na krajowej scenie oferty 
MICE

� Wymusza popyt na usługi 
gastronomiczne, rozwój bazy hotelowej



Dlaczego turystyka biznesowa 
będzie rozwijać się w Polsce?

� 8 gospodarka 
Europy

� 20 gospodarka 
świata

� Granica 
zewnętrzna UE

� Kraj tranzytowy
� biznes i sprawy 

słuŜbowe (ok. 4,2 
mln przyjazdów w 
2006 roku),
turystyka i 
rekreacja (3,2 
mln,), odwiedziny 
u krewnych lub 
znajomych (2,8 
mln).



Miejsce Podkarpacia na mapie atrakcyjności 
i atrakcyjności turystycznej 



A co Polacy myślą o Podkarpaciu jako 
o miejscu spotkań biznesowych?

� Miejsca spotkań biznesowych w 
opinii Polaków
Za Synovate PART 2007

� Atrakcyjność inwestycyjna 
podregionów
Za IBnGR 2007



Przeciętny potencjał atrakcyjności 



Szkolenie specjalne Od turystyki biznesowej do konkurencyjnej marki mia sta

Elementy oceny potencjału 
inwestycyjnego

� Miastach wojewódzkich

� W Regionach atrakcyjnych 
inwestycyjnie tj. pod 
względem:

1. Zasobów i kosztów pracy
2. Aktywności wobec inwestorów 
3. Dostępności transportowej
4. Chłonności rynku zbytu
5. Infrastruktury gospodarczej
6. Infrastruktury społecznej
7. Bezpieczeństwa powszechnego



Potencjalne bariery w budowaniu 
wizerunku

� Tylko co 3 Polak myśli o Podkarpaciu jako o regionie 
nieatrakcyjnym
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Analiza case study
Goeteborg

skuteczna promocja miasta jako skuteczna promocja miasta jako 
śświatowej wiatowej destynacjidestynacji MICEMICE



Profil miasta

- <1,000 000 mieszkańców
- drugie największe miasto 

Szwecji
- miasto uniwersyteckie
- miasto handlu i przemysłu
- centrum logistyczne
- największy port w 

Skandynawii 
- lata 80te – Göteborg nie 

rozpoznawalny za granicą, 
w Szwecji uznawany za 
miasto nieatrakcyjne,
niewarte odwiedzin



Organizacja zajmująca się
promocją Göteborga

- Rok załoŜenia: 1991

- Udziałowcy:
- 55% miasto Göteborg

- 15% region Göteborg

- 30% firmy prywatne z róŜnych 
sektorów: min. Izba Handlowa 
Zachodniej Szwecji, Stena Line, 
Szwedzkie Centrum 
Wystawiennicze, Stowarzyszenie 
duŜych hoteli, Stowarzyszenie 
restauracji



BudŜet w 2006 r.

Miasto Goeteborg : € 6 500 000
Partnerzy: € 14 500 000
Produkty: € 9 000 000
_____________________________
BudŜet Goeteborg & Co. € 30.000.000



Szkolenie specjalne Od turystyki biznesowej do konkurencyjnej marki mia sta

Cel strategiczny Göteborg & Co.

Promocja  i rozwój 
miasta jako 

destynacji atrakcyjnej 
dla kongresów i 

konferencji, turystów 
indywidualnych oraz 
imprez masowych 



RóŜne imprezy lokalne kulturalne, sportowe

NajwaŜniejsze imprezy lokalne   
lokalne mistrzostwa piłki noŜnej, przedstawienia teatralne, operowe 

DuŜe koncerty, imprezy międzynarodowe, 
konferencje średniej wielkości   

Göteborg Horse Show, Mistrzostwa Piłki ręcznej, Rozgrywki ligowe UEFA , 
Göteborg Film Festival, U2, Metallica

Światowe i europejskie imprezy i kongresy
Mistrzostwa w łyŜwiarstwie figurowym 2008, Gothia Cup, Volvo 

Ocean Race, Wystawa Da Vinci, Europejski Kongres 
Dermatologiczny 2010 (9000 os.)

Göteborg - piramida wydarzeń
NajwaŜniejsze 

imprezy światowego 
formatu 

Europejskie Mistrzostwa 
lekkoatletyczne 2006

Szczyt UE 2001
Światowe Mistrzostwa 
Lekkoatletyczne 1995

UEFA Cup 1992



Jak oni to robią?!



Organizacja 

- Skonsolidowane zarządzanie promocją miasta i 
pozyskiwaniem kongresów, imprez 

- Szerokie wsparcie dla działań organizacji ze strony partnerów 
z róŜnych branŜ

- Znajomość produktu Goteborg, pełne zaangaŜowanie, 
dostosowanie oferty do potrzeb klientów

PROFESJONALIZM! 
ORAZ



Działania Göteborg Convention
Bureau

� Informacje o hotelach i centrach konferencyjnych, 
dostosowane do potrzeb klientów

� Potwierdzenie dostępności i zrobienie wstępnych 
rezerwacji

� Zapewnienie materiałów promocyjnych: broszur, 
filmów, prezentacji

� Przygotowanie oficjalnych ofert (tzw. Bid)
� Organizacja wizyt studyjnych 
� Propozycje atrakcji w trakcie oraz po kongresie
� Pośrednictwo w kontaktach z lokalnymi organizatorami 

kongresów, instytucjami publicznymi

ONE STOP SHOP

Göteborg Convention Bureau jest częścią Göteborg & Co.



Przykład profesjonalnego bidu – najwaŜniejsze elementy 



Prezentacja państwa 



Prezentacja miasta – silne strony destynacji



Miasta w regionie – wsparcie dla Göteborga



Połączenia 
lotnicze



Zakwaterowanie



Obiekty 



Centrum mediowe



Referencje



Atrakcje dodatkowe 





Dziękujemy za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA

Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22/860-67-80

magdalena.ragus@part.com.pl
jacek.debis@part.com.pl


