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Podstawowe cele projektu 



Podstawowe cele projektu 

Stworzenie spójnej, wyróżniającej się i 
atrakcyjnej komunikacji dla regionu Śląska 

Cieszyńskiego. Wykreowanie silnej i 
rozpoznawalnej marki. 

Zachęcenie jak największej liczby turystów 
do odwiedzenia Śląska Cieszyńskiego. Nie 

tylko z sąsiadujących regionów. 

Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej 
oferty, która przyciągnie turystów i stanie 
się motywatorem do odwiedzenia tego 

właśnie regionu. 



Podstawowe fakty 
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Flagowe i najchętniej odwiedzane atrakcje w rejonie województwa Śląskiego 

Brak jakichkolwiek atrakcji z rejonu Śląska Cieszyńskiego. 
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Opracowanie: dr hab. prof. UE Katowice Zygmunt Kruczek  
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http://poznajpolske.onet.pl/malopolskie/najpopularniejsze-miejscowosci-
wypoczynkowe-w-polsce/swr0x 



Tylko jedno wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. 
http://pdf.polska.travel/certyfikaty-pot/pl/ 



Brak widocznej marki w internecie, który jest podstawowym narzędziem wyszukiwania  
ofert turystycznych. 





http://ttg.com.pl/promocja-miejsc-oczami-turystow/ 
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Konkurencja 
 



Raport z badania krajowego rynku turystycznego, Warszawa, lipiec 2014  



Przykład atrakcji, która wykorzystuje walory turystyczne Torunia, ale dodaje im  
elementu innowacyjności i oryginalności. 



Przykład oryginalnej i nietuzinkowej atrakcji turystycznej. 







 
Przykłady logotypów różnych powiatów. 
 
 



 
Przykład nowoczesnej i spójnej komunikacji. Stworzenie ciekawego i przyjaznego  
dla odbiorcy brandingu. 
 
 









Przykład ciekawej kampanii wykorzystującej element teaserowy 
 
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=441 



Przykłady innych kampanii miejsc: 
http://natemat.pl/2243,polskie-regiony-walcza-o-turystow-przedstawiamy-
najciekawsze-spoty 



Konkurencja – komunikacja  

•  W zależności od budżetu niektóre regiony mogą pozwolić sobie na 
komunikację ATL-ową (telewizja, radio, prasa). 

•  Niektóre regiony stworzyły marki silnie kojarzące się z danymi cechami: 
-  Województwo Śląskie – pozytywna energia, nowoczesność, ciekawe 

wydarzenia artystyczne i edukacyjne, scena offowa. 
-  Województwo Dolnośląskie – tajemniczość, piękne, wyjątkowe zabytki. 
-  Łódź – kreatywność, artystyczne podejście do życia. 
 
Ważne jest by zawłaszczyć sobie skojarzenie – BIG IDEĘ, dzięki której Śląsk 
Cieszyński będzie od razu kojarzony z pewnymi jakościami. Nie da się tego 
zrobić bez spójnej i długofalowej komunikacji! 



Analiza marki 
Śląsk Cieszyński 

 



http://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk_Cieszyński 



Skojarzenia z marką: 
  
•  Tradycja,  
•  Góry,  
•  Uzdrowisko,  
•  Małysz,  
•  Księstwo,  
•  Granica. 

Brak turystycznej atrakcji TOP OF MIND. Coś co jest na tyle unikatowe, że jak  
ludzie o tym słyszą od razu mają skojarzenie z jednym rejonem. Niestety 
takim elementem nie są żadne z powyższych elementów, lecz bardziej:  
-  nietuzinkowe wydarzenia artystyczne,  
-  interaktywne, kreatywne elementy,  
-  zabytki na skalę światową, 
-  festiwale itp. 



Identyfikacja Śląska Cieszyńskiego – brak spójnej koncepcji graficznej 
Używanie na materiałach promocyjnych dwóch różnych logotypów –  
komunikacyjny chaos.  
 
 



Brak spójnej identyfikacji materiałów reklamowych. Materiały są bardzo  
szczegółowe oparte bardziej na tym co oferuje region, niż na potrzebach  
turystów (poszukiwacze relaksu, rodziny z dziećmi itp.).  
Brak prostej i przyjaznej komunikacji (infografiki). 
 



Wnioski 

•  Bardzo często jak ktoś słyszy o Województwie Śląskim ma skojarzenie z 
Katowicami i Górnym Śląskiem, a nie Śląskiem Cieszyńskim. 

•  Brak nowoczesnej, ciekawej i spójnej komunikacji – rozmyty, mało 
atrakcyjny wizerunek. 

•  Brak atrakcji TOP OF MIND – coś na czym można byłoby zaczepić 
komunikację rejonu. Potrzeba wykreowania produktu na styku potrzeb 
konsumenta oraz tego, co oferuje region. 



Grupa docelowa 
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Pozycjonowanie 



Pozycjonowanie (1) 

GŁÓWNY KOMUNIKAT 
TU POCZUJESZ SIĘ WOLNY 

UWIARYGODNIENIE: 
Zawłaszczenie sobie tak popularnej idei bycia SLOW (slow life, 
slow food itp.). Komunikowanie, że jest to rejon sielski, małych 
miasteczek, gdzie życie toczy się swoim torem. Jedzenie jest 
zdrowe, robione w naturalny sposób. Każdy, kto tu przyjeżdża 
czuje się wolny, w dwóch tego słowa znaczeniach: odrywa się od 
przyziemnych problemów, może zwolnić i być blisko idei SLOW.  
Wykorzystanie modnych obecnie, hipsterskich skojarzeń (design, 
zdrowe jedzenie, przyroda, powrót do korzeni, do źródeł, 
samorozwój, zrównoważony sport, spa, bycie w zgodzie ze sobą, 
naturalne kosmetyki, gospodarstwa, warsztaty – wszystko to 
ubrane w modną stylistykę). 
Żaden z regionów nie zawłaszczył jeszcze tego skojarzenia, a w 
ten sposób możemy dotrzeć do młodszej i bogatszej grupy 
docelowej, którą bardzo pociąga tego typu przekaz. 





Pozycjonowanie (2) 

GŁÓWNY KOMUNIKAT 
BEZ GRANIC 

UWIARYGODNIENIE: 
Śląsk Cieszyński to wyjątkowy region bo łączy ze sobą dwa 
narody: Polskę i Czechy. Punktem spajającym jest miasto Cieszyn, 
które przedzielony jest na dwa miasta przez rzekę. Obecnie 
granica jest, ale tak naprawdę jakby jej nie było. W jednej chwili 
można zjeść obiad w Polsce i napić się piwa w Czechach. Co 
ciekawe w ankiecie wyszło, że turyści nie doceniają tego 
potencjału, dlatego warto podkreślić go w claimie. Dodatkowo 
stwierdzenie bez granic niesie ze sobą wiele rozwinięć:  
Poszukiwacze relaksu – Odpoczynek bez granic 
Rodzinni wczasowicze – zabawa bez granic 
Odkrywcy – aktywność bez granic 
Turyści Al.l inclusive – zdrowie bez granic 
 





Pozycjonowanie (3) 
GŁÓWNY KOMUNIKAT 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI 

UWIARYGODNIENIE: 
Mało, który region ma w nazwie słowo, które od razu kojarzy 
się pozytywnie, tak jak wyraz cieszyć. Warto to wykorzystać i 
zawłaszczyć sobie pozytywne skojarzenia. W tym pozycjonowaniu 
skupiamy się z radości jaką przynoszą atrakcje Śląska 
Cieszyńskiego 
 
Poszukiwacze relaksu – Śląsk Cieszyński… cieszy relaksem 
Rodzinni wczasowicze – Śląsk Cieszyński… cieszy rodzinnie 
Odkrywcy – Śląsk Cieszyński… cieszy atrakcjami 
Turyści Al.l inclusive – Śląsk Cieszyński… cieszy dobrym 
samopoczuciem 
 





Pozycjonowanie (4) 

GŁÓWNY KOMUNIKAT 
TWOJE ŹRÓDŁO 

UWIARYGODNIENIE: 
Na Śląsku Cieszyńskim wypływają źródła Wisły, jest to też miejsce, 
które jest źródłem wielu tradycji, wydarzeń kulturalnych itp. 
 
Wątpliwość – czy samo słowo źródło jest na tyle atrakcyjne dla 
odbiorcy, że będzie miało dla niego znaczenie emocjonalne? I czy 
dla ludzi ważnym jest fakt skąd wypływa Wisła? 
 
 
Poszukiwacze relaksu – Śląsk Cieszyński. Twoje źródło relaksu. 
Rodzinni wczasowicze – Śląsk Cieszyński. Twoje źródło zabawy. 
Odkrywcy – Śląsk Cieszyński. Twoje źródło adrenaliny. 
Turyści Al.l inclusive – Śląsk Cieszyński. Twoje źródło zdrowia. 



Propozycje atrakcji 



Dla grup docelowych 
Poszukiwacze relaksu: 
•  Festiwal slow – coroczny festiwal, który będzie promowany na całą 

Polskę. Różnego rodzaju warsztaty, goście z zagranicy, regionalne 
jedzenie 

•  Mapa z infografiką - miejsca, w których najlepiej można wypocząć.  
•  Inwestycja w nowocześnie urządzone pensjonaty i ośrodki 

agroturystyczne. 
•  Wypromowanie własnych regionalnych specjałów designersko 

opakowanych. 
•  Najpiękniejsze trasy Śląska Cieszyńskiego – miejsca, gdzie można 

odpocząć.  
•  Spis miejsc, w których odbywają się warsztaty, zajęcia jogi itp.  

 
 



Dla grup docelowych 
Rodzinni wczasowicze: 
•  Jasne, czytelne przewodniki, które w bardzo przejrzysty sposób 

pokazują wszelkie atrakcje dla dzieci.  
•  Specjalne książeczki, gry, zabawy związane z promocją historii, 

przyrody i zabytków Śląska Cieszyńskiego. 
•  Spis miejsc, w których odbywają się różnego rodzaju warsztaty dla 

rodziców z dziećmi. 
•  Ciekawostki na skalę ogólnopolską, np. festiwal duchów na zamku w 

Cieszynie 
•  Trasy górskie, które są łatwe do przejścia dla dzieciaków. 
•  Miejsca agroturystyczne, w których dzieci mogą poprzebywać blisko 

natury: zobaczyć jak doi się krowy itp. 
•  Miejsca, kawiarnie, restauracje przyjazne dzieciom. W tej chwili 

brakuje tego typu przestrzeni. 
•  Interaktywne muzea z przestrzenią dla dzieci. 
 
 



Dla grup docelowych 
Odkrywcy: 
•  Przewodniki opisujące w jasny i czytelny sposób wszelkiego rodzaju 

atrakcje związane z aktywnością (parki linowe, spływy kajakowe, 
paralotniarstwo, górskie szlaki itp.). 

•  Festiwal Aktywny Śląsk Cieszyński – możliwość zapoznania się z 
nowymi popularnymi aktywnościami, takimi jak slackline. 

•  Zadbanie o atrakcje nocne – w tej chwili miasta po 20 wyglądają jak 
wymarłe.  

•  Obozy przetrwania w górach – coś w stylu survivalu, połączonego z 
rozwojem osobistym, 

•  Podkreślenie, że Śląsk Cieszyński to dwa państwa z 
całą kulturą piwną pochodzącą z Czech. 

•  Ścieżki rowerowe, dobrze oznaczone szlaki z interaktywnymi 
ciekawostkami. 

 
 



Dla grup docelowych 
Turyści All inclusive: 
•  Przewodniki, które pokazują przytulne hotele, pensjonaty, wydarzenia 

dla ludzi w wieku 50+. 
•  Festiwal zdrowia – pokazanie walorów uzdrowiskowych i spa Śląska 

Cieszyńskiego. 
•  Trasy nordic walking i rowerowe. 
•  Wyjazdy odchudzające  prozdrowotne. 
•  Rozreklamowanie źródeł ze zdrową wodą  
•  Sympatyczne kawiarnie, restauracja, ogródki piwne. 
•  Zamki, zabytki, muzea. 

 
 



Ton komunikacji 

Emocje Osobowość marki 
Komunikacja 

marketingowa 

Atrakcje 
Infrastruktura 

Ceny  
Miejsca noclegowe 

Opinie  
  

Rozum 



Narzędzia komunikacji 



Identyfikacja wizualna: nowoczesny, atrakcyjny logotyp, który będzie punktem 
wyjścia do stworzenia atrakcyjnej identyfikacji wizualnej. 



Narzędzia komunikacji 

Grupa docelowa 

 

 

Strona www – nowoczesna, interaktywna, z elementami 
przeznaczonymi dla dzieci i poszczególnych grup 
docelowych. W obecnej chwili brakuje tego typu strony. 

Katalogi, foldery – nowoczesne, skrótowe, łatwe w 
odbiorze. Podzielone w zależności od grupy docelowej 

Kampania w internecie – lepsze wypozycjonowanie  
Śląska Cieszyńskiego przy zapytaniach o wczasy, wakacje, 
odpoczynek i góry. Kampania Adwordsowa, banery 
internetowe 

Działania PR-owe przy wszelkiego rodzaju festiwalach 
wydarzeniach itp 

Niestandardowe działania ambientowe i eventowe. 
Coś co zostanie zauważone i będzie miało potencjał 
marketingu wirusowego 



Przykłady niestandardowej  
komunikacji 





















Przykłady działań niestandardowych 
 
W sklepach sportowych lub odzieżowych 
dodawanie do zakupów infografiki jak 
spakować się na wyjazd na Śląsk Cieszyński. 
 
 
W różnych miejscach ustawione standy z 
nogami, które znajdują się na wycieczce 
górskiej, w spa albo na stoku z nartami. 
 
 
 
 
 
 
 




