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Spełniajmy marzenia poprzez wypoczynek i pracę w Szklarskiej Porębie
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1. Wprowadzenie
Strategia Promocji Miasta Szklarska Poręba pozwoli ukierunkować działania
promocyjne w ciągu najbliższych lat, stanowiąc jednocześnie kolejny etap budowy silnej
marki Szklarskiej Poręby na turystycznej mapie Polski. Strategia umożliwia koordynację
podejmowanych działań, pomoże określić wielkość funduszy, które mają zostać
przeznaczone na działania promocyjne. Dzięki Strategii potencjał promocyjny,
wizerunkowy Szklarskiej Poręby może być jeszcze silniejszy. Rozwiązania proponowane w
dokumencie dedykowane będą zarówno dla turystów, zewnętrznych inwestorów,
potencjalnych rezydentów, jak również mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców.
Strategia promocji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kreowania nowoczesnych
rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego i promocji samorządów. Rywalizacja
miast i regionów o ograniczone zasoby staje się coraz bardziej intensywna. Strategia
tworzy własne, unikalne rozwiązania, ukierunkowuje inspiracje, wzmacnia markę miasta,
pozwala konkurować z innymi podmiotami na najwyższym poziomie.
Skuteczność działań promocyjnych opiera się w dużej mierze na zintegrowanym
działaniu wszystkich aktorów lokalnej przestrzeni zainteresowanych dynamizowaniem
wzrostu gospodarczego i wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej miasta. Strategia
promocji stanowić może platformę porozumienia na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby.
Prace nad dokumentem wspomagane były warsztatami strategicznymi, na których
poruszone zostały najważniejsze zagadnienia w eksperckim gronie zaproszonych gości.
Korzyści wynikające z opracowania strategii w dłuższym horyzoncie czasowym mogą
przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy, przyciągnięcie inwestorów krajowych
i zagranicznych, wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej ze swoim miastem i marki
miasta, większą aktywność rodzimych podmiotów, niwelowanie skutków sezonowości
popytu turystycznego, zwiększenie skuteczności działań marketingowych itd.
W realizacji zapisów strategii niezbędna jest konsekwencja w działaniu oraz
zaangażowanie wszystkich środowisk zainteresowanych dynamicznym rozwojem miasta.
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Znaczny potencjał promocyjny Szklarskiej Poręby pozwala z optymizmem patrzeć w
przyszłość, należy mieć jednak na uwadze, że nawet najsilniejsze marki poddawane są
permanentnej rywalizacji o miejsce w umysłach potencjalnych odbiorców. Niniejszy
dokument jest również przejawem strategicznego podejścia do rozwoju miasta poprzez
jego zintensyfikowaną promocję. Przesłanką tej sytuacji jest docenianie siły pozytywnego
wizerunku i silnej marki w dłuższym horyzoncie czasowym.
W marketingu terytorialnym, podobnie jak w tradycyjnym ujęciu marketingu,
odchodzimy od klasycznego sprzedawania produktów i usług na rzecz spełniania marzeń,
zaspakajania ludzkich potrzeb. Szklarska Poręba ma w sobie magię i energię potrzebną do
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom turystów, inwestorów, mieszkańców. Strategia promocji
ma pomóc w osiągnięciu tego celu i być drogowskazem do sukcesu.

Dr Andrzej Raszkowski
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2. Znaczenie strategii promocji w marketingu
terytorialnym
W czasach nieustannej konkurencji o pozyskiwanie inwestorów, rezydentów, turystów
zagadnienia związane z promocją jednostek terytorialnych zyskują na znaczeniu. Promocja
może pomóc w eksponowaniu kluczowych zasobów danej jednostki, z punktu widzenia
długofalowego rozwoju regionalnego. Wspomaga również, zyskującą ostatnimi laty na
znaczeniu, zasadę wyróżniania się wśród konkurencyjnych podmiotów. W literaturze
przedmiotu spotyka się podejście traktujące elementy unikatowości, elitarności,
wyróżnienia jako kluczowe w procesie marketingu terytorialnego nastawionym na sukces
promocyjny miast i regionów.
Skuteczność prowadzonych działań promocyjnych opiera się na spójnej koncepcji
powiązanej z ogólną strategią rozwojową, marketingową danej jednostki terytorialnej.
Uporządkowanie przyjętej koncepcji może mieć swój wyraz pod postacią strategii
promocji, która pomaga określić m.in. przyszłe kierunki aktywności promocyjnej, zawiera
cele strategiczne, cele operacyjne, zbieżność przyjętych założeń z wewnętrznymi i
zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi, docelowe grupy odbiorców, narzędzia
realizacji celów promocyjnych, harmonogram działań i źródła finansowania, wskaźniki
monitoringu i ewaluacji.
Jeśli przewidywane nakłady marketingowe są ograniczone, kluczową rolę zaczyna
odgrywać synergia w podejmowaniu działań promocyjnych. Opracowanie całościowej
strategii marketingowej dla miasta i regionu powinno nastąpić przed przystąpieniem do
przygotowania strategii promocyjnej. Strategia promocyjna jest więc następstwem i
wynika z ogólnej strategii marketingowej. Przyjęcie takiej kolejności podejmowanych
działań pozwala uniknąć zbytniego powielania ustalonych priorytetów, kierunków
rozwojowych, celów strategicznych i operacyjnych. W przypadku braku spójnej strategii
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marketingowej dla danej jednostki terytorialnej, opracowanie skutecznej strategii
promocyjnej jest utrudnione (Domański, 2006).
W tym miejscu należy podkreślić opracowanie Strategii Marketingowej Szklarskiej
Poręby 1999 – 2003. W opracowaniu tym scharakteryzowane zostały m.in. walory
wypoczynkowe miasta, walory specjalistyczne, obiekty i urządzenia noclegowe, zaplecze
gastronomiczne, dostępność komunikacyjna, zatrudnienie w branży turystycznej, rozkład
czasowy i przestrzenny ruchu turystycznego, konkurencja bezpośrednia i pośrednia ze
strony innych jednostek samorządu terytorialnego. Określono również ogólne cele
marketingowe rozwoju miasta. Z uwagi na czas, który upłynął od sformułowania Strategii
Marketingowej oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, niniejsza
Strategia Promocji jest swoistą kontynuacją i dopasowaniem do wyzwań nowych czasów.
Kolejnym istotnym elementem szerszego procesu promocyjnego jest włączenie w
podejmowane działania, opracowywanie dokumentów strategicznych społeczności
lokalnej, środowisk naukowych, świata przedsiębiorczości i wszystkich zainteresowanych
grup społecznych. Wypracowane kierunki przyszłych działań promocyjnych oparte na
konsensusie społecznym mają większą moc sprawczą i pozwalają zakładać skuteczniejsze
osiągnięcie pożądanych rezultatów.
W przypadku zdiagnozowania kluczowych elementów przesądzających o atrakcyjności
oferty danej jednostki terytorialnej dla potencjalnych odbiorców, strategiczne działania
powinny skupiać się na promocyjnej komunikacji ukierunkowanej na docelowy segment
rynku odbiorów. Właściwa strategia powinna zawierać przesłanie promocyjne, metody
promocji, stosowny dobór mediów. Przesłanie promocyjne przekazuje i podkreśla
najważniejsze korzyści, które zawiera oferta miast i regionów z punktu widzenia
potencjalnych klientów. Wśród metod promocji, odpowiadających poruszanemu
zagadnieniu, możemy wyróżnić reklamę, motywacyjne programy wynagradzania
sprzedawców (sales incentives) oraz marketing bezpośredni. Wśród działań związanych z
reklamą, wybór właściwego medium powinien być powiązany z dotarciem do pożądanej
grupy docelowej (Kolb, 2006).
W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznej definicji marketingu terytorialnego.
Różnorodność występujących podejść może świadczyć o jego szerokim zakresie
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merytorycznym.

Marketing

terytorialny

możemy

rozumieć

jako

całokształt

podejmowanych działań, mających na celu przyciągnięcie inwestorów do danego miasta,
regionu. W ramach marketingu terytorialnego można promować lokalne (regionalne)
przedsiębiorstwa i budować korzystny wizerunek miasta na zewnątrz.
Jeżeli będziemy postrzegali marketing jako proces zarządzania, który ekonomicznie
i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspakaja potrzeby klientów, wówczas marketing
terytorialny będziemy mogli zdefiniować jako rynkową koncepcję zarządzania jednostką
osadniczą. Zarządzanie to będzie miało na celu zaspokojenie potrzeb i pragnień
mieszkańców oraz inwestorów zewnętrznych przez wcześniejsze ich rozpoznanie i
przewidywanie zmian, oparte jednocześnie na racjonalnym wykorzystaniu posiadanych
zasobów (Szromnik, 2006).
Analizując strukturę marketingu terytorialnego możemy wyróżnić marketing
zewnętrzny, skierowany do podmiotów spoza danej jednostki terytorialnej. Działania
ukierunkowane

są

na

pozyskiwanie

potencjalnych

turystów,

rezydentów,

przedsiębiorców, kadry zarządzającej, studentów itd. Wymienione podmioty mogą
wpływać na rozwój gospodarczy miasta poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
zwiększanie obrotu regionalnych przedsiębiorstw, wnoszenie własnego know-how,
umiejętności, doświadczeń.
Z drugiej strony mamy marketing wewnętrzny, którego działania adresowane są do
mieszkańców i miejscowych podmiotów. Marketing wewnętrzny obejmować może
pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze i instytucje
zlokalizowane w mieście, wszystkich mieszkańców. Wymienione podmioty powinny być
partnerami do wzajemnej współpracy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta
i podnoszenia jego konkurencyjności. Podejmowane mogą być działania ukierunkowane
na wspieranie innowacji, przedsiębiorczości, poziomu kształcenia, promocji miasta
(Karpińska, Rudolf, 2005).
W zakresie marketingu terytorialnego występuje marketing urbanistyczny, który
można postrzegać przez pryzmat rynkowo zorientowanej filozofii zarządzania miastem. W
znaczeniu instrumentalnym, marketing urbanistyczny możemy rozumieć jako zbiór metod
i technik działania, służących (Markowski, 2006):
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•

poznawaniu potrzeb i popytu konsumentów na określone produkty miejskie,

stymulowaniu potrzeb w tym względzie,
•

kreowaniu wizerunku miasta, głównie za pomocą działań służących jakości przestrzeni

miejskiej,
•

kreowaniu produktów miejskich,

•

skutecznemu zachęcaniu do ich zakupu (działalność promocyjna).
Marketing terytorialny posiada cechy wyróżniające go od marketingu rozumianego w

klasyczny sposób, związanego z zarządzaniem usługami i produktami na rynku. Marketing
terytorialny odnosi się do konkretnego miejsca lub geograficznie określonej przestrzeni
mając przy tym złożoną strukturę podmiotową. Rodzaj i charakter stosowanych
instrumentów, związany jest ze strategiami rozwojowymi jednostek terytorialnych oraz
działających na ich terenie organizacji publicznych i prywatnych.
W ramach etapów zmian orientacji rynkowej jednostek osadniczych za jedną z
kluczowych można uznać orientację promocyjną. W tym etapie władze lokalne
dostrzegają znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji przez podmioty
funkcjonujące w regionalnej przestrzeni, stawiając jednocześnie na zintensyfikowaną
promocję swoich miast. Promowane są bezpośrednio lub pośrednio walory danej
jednostki terytorialnej, prowadzone są kompleksowe kampanie promocyjne, wykorzystuje
się całe spektrum narzędzi i form promocji (Szromnik, 2006).
U podstaw przesłanek strategii promocji miast i regionów leżą poniższe korzyści
mogące wyniknąć z podejmowanych działań:
•

pozyskanie inwestorów zewnętrznych,

•

ożywienie rodzimego inwestora,

•

pozyskanie turystów,

•

infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorstw,

•

otoczenie dla biznesu,

•

lokalizacja siedzib ważnych instytucji,

•

organizacja imprez ważnej rangi,

•

realizacja dużych projektów infrastrukturalnych.
W ramach działań promocyjnych lansujemy określone walory i produkty, zachęcając
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do zakupu danych wartości w określonym miejscu i czasie, na satysfakcjonujących
warunkach. Uwarunkowaniem sukcesu w czasach wzmożonej walki konkurencyjnej
jednostek terytorialnych jest dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu
informacji o oferowanych produktach, ich mocnych stronach, korzyściach z ich nabycia,
przewagach konkurencyjnych w stosunku do ofert innych podmiotów (Sikora, 2004).
W promocji jednostek terytorialnych istotne są następujące elementy (Olszewska,
2003):
•

kwalifikacje władz lokalnych/regionalnych (kompetencje, trafność podejmowanych

decyzji itd.),
•

innowacyjność organizacyjna, strukturalna,

•

nowoczesne systemy zarządzania, elastycznie reagujące na zmiany zachodzące

w lokalnej (regionalnej) przestrzeni,
•

dostępność komunikacyjna (handlowa, turystyczna, telekomunikacyjna),

•

ogólny poziom cen oferowanych usług, ulgi dla potencjalnych inwestorów,

•

nastawienie na kompleksowy, wielowymiarowy rozwój danego terytorium,

•

podkreślanie walorów związanych z unikalnością, niepowtarzalnością miasta,

•

atrakcyjność środowiska naturalnego, tradycja, kultura,

•

budowanie klimatu dla przedsiębiorczości,

•

współpraca zagraniczna (kooperacja, turystyka, wymiana handlowa).

Rysunek nr 1: Platforma współpracy na rzecz promocji i rozwoju Szklarskiej Poręby
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Biznes
(inwestorzy
zewnętrzni
i wewnętrzni)

Samorząd

Szklarska
Poręba

Nauka

Społeczność lokalna
(w tym
stowarzyszenia
i organizacje)

Źródło: Opracowanie własne

W świetle powyższych, wybranych zagadnień odnoszących się do znaczenia
marketingu terytorialnego, można zaproponować platformę współpracy na rzecz
promocji i rozwoju Szklarskiej Poręby.
Ideą zaproponowanej współpracy jest integracja kluczowych środowisk istotnych z
punktu widzenia rozwoju miasta.
Wymiana doświadczeń i pomysłów może odbywać się m.in. poprzez partycypację w:
•

cyklicznych warsztatach strategicznych,

•

forach samorządowych,

•

forach gospodarczych i politycznych,

•

grupach dyskusyjnych,

•

konferencjach naukowych.
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Kapituła Promocji Miasta Szklarska Poręba
Kolejnym pomysłem jest powołanie specjalnej Kapituły Promocji Miasta Szklarska
Poręba, w skład której weszliby eksperci reprezentujący poszczególne środowiska. Rolę
moderatora proponowanej inicjatywy ma pełnić Urząd Miejski w Szklarskie Porębie.
Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz Miasta Szklarska Poręba. Członkowie
Kapituły powoływani są na czteroletnią kadencją pisemnie, na zaproszenie Burmistrza.
Przystąpienie do Kapituły jest dobrowolne, ma być wyrazem uznania ze strony władz
lokalnych i prestiżu. W przypadku odmowy danego kandydata, Burmistrz wysyła kolejne
zaproszenie do innej osoby. Członkowie Kapituły powinni spełniać przynajmniej jeden z
poniższych warunków:


wybitne zasługi na rzecz promocji i rozwoju Miasta Szklarska Poręba,



rozległa wiedza merytoryczna z zakresu promocji, marketingu terytorialnego i
turystyki,



bardzo dobra znajomość rynku mediów,



osiągnięcia w zakresie działań na rzecz społeczności Szklarskiej Poręby i rozwiązywania
problemów społecznych.
Poza tym Burmistrz powołuje Sekretarza Kapituły Promocji Miasta Szklarska Poręba,

który zostaje jednocześnie jednym z członków decyzyjnych oraz odpowiada za kwestie
organizacyjne podczas trwania całej kadencji (m.in. ustalanie terminów spotkań Kapituły,
rozsyłanie zaproszeń, zakres merytoryczny omawianych zagadnień). Spotkania Kapituły
odbywają się nie rzadziej niż co kwartał.
Członkowie Kapituły dzielą się na członków decyzyjnych oraz doradczych. Burmistrz i
członkowie decyzyjni (w tym Sekretarz) mają prawo głosu na zebraniach Kapituły, podczas
których pod głosowanie poddawane będą kwestie istotne z punktu widzenia promocji
miasta. Za przygotowanie zestawu spraw do omówienia, przy akceptacji Burmistrza,
odpowiedzialny jest Sekretarz. Każdy powołany członek Kapituły otrzymuje imienny
certyfikat, potwierdzający pełnioną funkcję. Docelowa liczba członków decyzyjnych
(włączywszy Burmistrza i Sekretarza) wynosi łącznie 13 osób, natomiast członków
doradczych 6.
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Rysunek nr 2: Schemat Kapituły Promocji Miasta Szklarska Poręba

Burmistrz Miasta Szklarska
Poręba (1)

Sekretarz Kapituły (1)

Członkowie decyzyjni (11)

Członkowie doradczy (6)

Źródło: Opracowanie własne

Ustalenia Kapituły powinny mieć swoje odzwierciedlenie w planowaniu wydatków na
działania promocyjne Miasta Szklarska Poręba. Wnioski Kapituły dotyczące kierunków
rozwoju turystycznego Miasta powinny znaleźć odniesienie w nowelizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Wszyscy członkowie Kapituły (w tym Burmistrz i Sekretarz), zarówno decyzyjni, jak i
doradczy, pełnią swoje funkcje społecznie na rzecz rozwoju i promocji Miasta Szklarska
Poręba.
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3. Funkcje i cele promocji w marketingu
terytorialnym
Przykładowe etapy metody tworzenia spójnej koncepcji promocji miast, przedstawiają
się następująco (Czornik, 1998):
•

Diagnoza aktualnych uwarunkowań, cech miasta;

•

Określenie wewnętrznych czynników strategicznego rozwoju, wskazanie jego sił i

słabości;
•

Wskazanie na kluczowe siły, które warunkują znalezienie nabywców na ofertę miast.

W ujęciu przedmiotowym należy wskazać, które obszary, produkty mogą być postrzegane
jako atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. W ujęciu podmiotowym, wskazanie na
dysponentów najatrakcyjniejszych zasobów, którzy mogą decydować o wykorzystaniu ich
dla celów promocyjnych;
•

Określenie uczestników procesu promocji, wskazanie ich roli w tworzeniu przyjętej

koncepcji, opracowaniu planu działania, harmonogramu realizacji poszczególnych
przedsięwzięć;
•

Powiązanie ogólnych kierunków strategicznego rozwoju jednostek terytorialnych z

określonymi zadaniami promocyjnymi, wskazanie na obszary procesu promocji, które
wspierają osiąganie pożądanej przyszłości miast;
•

Uporządkowanie i przedstawienie ogólnych celów strategicznych, wynikających ze

strategii rozwoju, ewentualne doprecyzowanie przyjętych kierunków rozwoju w świetle
zakładanych działań promocyjnych;
•

Określenie współzależności pomiędzy przyjętymi celami strategicznymi a działaniami

promocyjnymi. W szczególności pod kątem wskazania na silne strony miast, które
przyczyniają się do osiągnięcia danych celów. Określenie, którzy aktorzy regionalnej sceny
odpowiedzialni są za kluczowe obszary oraz współdziałają na rzecz realizacji przyjętych
celów strategicznych;
•

Określenie założeń strategii promocyjnej i wynikających z niej kierunków działania

oraz niezbędnych zasobów promocyjnych;
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•

Przygotowanie planu promocji miasta, zadań niezbędnych do realizacji na jego

poszczególnych etapach, zwrócenie uwagi na źródła informacji marketingowych;
•

Określenie

kluczowych

instrumentów

promocji,

warunkujących

osiągnięcie

zamierzonych rezultatów komunikacji marketingowej oraz zdobycie i utrzymanie
pożądanej pozycji na rynku ofert miast;
•

Opracowanie

przykładowego

zestawienia

konkretnych

środków

promocji

pomagających osiągnąć miastu wymaganą przez aktualne realia rynkowe formę;
•

Przyjęcie ostatecznej formy oferty miasta przeznaczonej do rynkowej rywalizacji.
Wśród wybranych funkcji promocji wyróżnić możemy funkcję informacyjną, która jest

podstawą w zakresie komunikowania się organizacji z rynkiem i stwarza podstawowe
przesłanki przemiany strategii marketingowej w konkretną koncepcję działań rynkowych.
Jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej, dostarcza obecnym i potencjalnym
nabywcom informacji pozwalających przełamywać bariery nieznajomości rynku. Funkcja
informacyjna uwidacznia się w dwóch podstawowych płaszczyznach, którymi są edukacja
nabywcy oraz kształtowanie świadomości istnienia marki.
Promocja w funkcji aktywizującej zmierza do wywołania określonych działań i
zachowań nabywców oraz do ich utrwalenia. Dynamiczne otoczenie dzisiejszych
organizacji wymusza prowadzenie aktywnej polityki promocji. W ramach funkcji
aktywizującej kształtuje się potrzeby potencjalnych nabywców, prezentuje sposoby ich
zaspokojenia, kreuje preferencje wyboru przez akcentowanie własnych walorów, buduje
lojalność wobec oferty organizacji.
W ramach funkcji konkurencyjnej tworzy się zestaw pozacenowych instrumentów
rywalizacji na rynku. Poza aspektem cenowym potrzebny jest zestaw atrakcyjnych
bodźców, mogących kreować motywację nabywcy i przekraczających próg jego uwagi i
wrażliwości (Wiktor, 2001).
Poszczególne zadania promocji mogą być sprecyzowane w kategoriach reakcji
nabywców (doprowadzenie do chęci zakupu lub osiągania satysfakcji z tytułu użytkowania
danego produktu). Odbiorcy mogą postrzegać przekazywaną wiadomość promocyjną jako
(Michalski, 2003):
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•

sposób poznania czegoś unikalnego, osobliwego (zwrócenie uwagi, poszerzenie

wiedzy i uświadomienie sobie nieznanych możliwości zaspakajania potrzeb),
•

zmianę uczuć (wzmożone zainteresowanie, wyraz sympatii),

•

przyjęcie określonej postawy (budowanie indywidualnych preferencji, pobudzenie

ukrytych pragnień, wyrażenie przekonania i intencji),
•

weryfikację oceny,

•

sygnał do podjęcia określonego działania (próba, akceptacja lub zakup produktu).
Wśród celów promocji miast na uwagę zasługują następujące kwestie:

•

informacja o mieście (położenie, warunki naturalne, mieszkańcy, działalność

gospodarcza),
•

przedstawianie korzyści wynikających z oferty miast,

•

budowanie pożądanego wizerunku, pozycjonowanie służące zajęciu przez ofertę

pożądanej pozycji w świadomości odbiorców,
•

przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych,

•

wspieranie rozwoju regionalnego poprzez zaangażowanie środowisk samorządowych,

nauki oraz biznesu w działania promocyjne,
•

uwypuklenie niepowtarzalnych, wyróżniających się cech danego obszaru,

•

podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług w mieście.
W ramach przykładowych kierunków promocji wymienić można działania skierowane

do mieszkańców miasta w celu usprawnienia komunikacji między władzą lokalną,
a mieszkańcami. Kolejnym kierunkiem jest aktywność w celu wyeksponowania walorów
miasta, dostarczenia potencjalnym inwestorom jak najpełniejszych informacji odnośnie
możliwości prowadzenia biznesu oraz udogodnień ze strony społeczności i władz
lokalnych. Popularnym obszarem jest również aktywne promowanie walorów
turystycznych w celu skłonienia turystów do przyjazdu.
Działania promocyjne mogą być nastawione na podkreślanie połączenia tradycji z
nowoczesnością. Z jednej strony nowoczesne przestrzenie biurowe, hotele, restauracje, z
drugiej przytulne regionalne obiekty, dobra kuchnia. Dla każdego klienta oferta
dopasowana do jego potrzeb i wyobrażeń o udanym wypoczynku w danym miejscu.
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Jednym z ciekawszych pomysłów służących promowaniu miasta jest organizowanie
imprez, eventów na jego terenie. Takie przedsięwzięcia z reguły generują określone
koszty, jednak uzyskiwany wymiar promocyjny i medialny wydaje się być wart ich
poniesienia. Skala organizacyjna takich projektów jest zróżnicowana. Począwszy od
małych imprez mających charakter typowo lokalny, aż do wielkich przedsięwzięć
wykraczających swym oddziaływaniem znacznie poza terytorium miasta. Zarówno przy
dużym, jak i małym projekcie istotne jest doprecyzowanie szczegółów organizacyjnych
związanych ze scenariuszem wydarzenia, czasem jego realizacji, czy odpowiednim
doborem personelu. Pozytywna opinia na temat organizowanej w mieście imprezy może
przyczynić się do wzrostu zainteresowania nią ze strony turystów, firm i potencjalnych
sponsorów w jej kolejnych edycjach.
Kolejnym ważnym aspektem jest promowanie produktów lokalnych, rozumianych jako
wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego miasta, produkowanych w
sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt
lokalny staje się wizytówką miasta poprzez wykorzystanie jego specyficznego
i niepowtarzalnego

charakteru

oraz

angażowanie

mieszkańców

w

rozwój

przedsiębiorczości lokalnej. W promowaniu produktów lokalnych duży nacisk kładziony
jest na ścisły związek z danym miejscem. Takie podejście ma na celu wzmocnienie
poczucia wyjątkowości, unikalności, wyłączności, elitarności.
Przykładowe cele strategii promocji miasta przedstawiają się następująco:
•

budowanie korzystnego wizerunku,

•

promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów miasta,

•

promocja rozwoju przedsiębiorczości,

•

promowanie rozwoju nauki,

•

promowanie rozwoju kultury,

•

wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem,

•

zwiększenie liczby inwestorów.
Realizacja wymienionych wyżej celów przekładać ma się na dynamiczny rozwój

społeczno-gospodarczy jednostki terytorialnej. Zagadnienia związane z promocją zyskują
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coraz większą wagę w opracowywanych dokumentach strategicznych szczebla krajowego,
regionalnego i lokalnego.
Szklarska Poręba, z uwagi na swój znaczący potencjał, może prowadzić działania
mające na celu wykorzystanie wszystkich pozytywnych, możliwych do osiągnięcia poprzez
realizację celów cząstkowych. Cele strategiczne i operacyjne skonkretyzowane dla
Szklarskiej Poręby przedstawione zostaną w dalszej części opracowania.
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4. Grupy docelowe odbiorców Strategii
Adresatami działań strategicznych w aspekcie promocji miast mogą być następujące
grupy odbiorców:
•

w ramach promocji skierowanej do wewnątrz: mieszkańcy danego obszaru,

przedstawiciele

władz

lokalnych/regionalnych,

przedsiębiorcy,

lokalne/regionalne

organizacje i instytucje, przedstawiciele lokalnych mediów, lokalni liderzy,
•

w ramach promocji skierowanej na zewnątrz: turyści krajowi i zagraniczni, potencjalni

mieszkańcy, potencjalni inwestorzy zewnętrzni, władze centralne, instytucje krajowe i
zagraniczne, wysoko wykwalifikowani specjaliści, media ogólnopolskie i zagraniczne,
konkurencyjne miasta i regiony.
Wziąwszy pod uwagę cele promocji, uwzględniając specyfikę miasta, kluczowymi
grupami odbiorców Strategii Promocji Miasta Szklarska Poręba są turyści i
wycieczkowicze, przedsiębiorcy (zewnętrzni i wewnętrzni), mieszkańcy Szklarskiej Poręby,
potencjalni rezydenci, przedstawiciele świata nauki i edukacji.
Wszystkie grupy docelowe są istotne w procesie komunikacji miasta z bliższym i
dalszym otoczeniem. Wybór czterech głównych grup odbiorców podyktowany został
próbą zogniskowania poszczególnych działań promocyjnych na najistotniejszych
obszarach.
Miasto jest znanym karkonoskim kurortem turystycznym i promocja wśród turystów jest
naturalną konsekwencją jego funkcjonowania i warunkiem rozwoju. Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby są jej największym bogactwem i zasobem. Wszystkie działania
podejmowane przez władze samorządowe powinny w efekcie finalnym przekładać się na
wzrost jakości życia mieszkańców. Przedsiębiorcy funkcjonujący w mieści są solą
gospodarki i stanowią o jego sile, wyznaczają kierunki dalszego rozwoju, dają miejsca
pracy, współpracują z władzami lokalnymi na rzecz poprawy życia społeczności lokalnej.
Ściągnięcie do Szklarskiej Poręby nowych mieszkańców, kreatywnych osobowości
mogących swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacać kapitał ludzki miasta jest
zjawiskiem niewątpliwie pożądanym oraz dającym sygnał na zewnętrz, że miasto jest
świetnym miejscem do życia i rozwoju.
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Grupy docelowe odbiorców Strategii Promocji

Rysunek nr 3: Grupy docelowe odbiorców Strategii

Turyści i wycieczkowicze

Przedsiębiorcy (zewnętrzni i wewnętrzni)

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby

Potencjalni rezydenci

Przedstawiciele świata nauki i edukacji

Źródło: Opracowanie własne

Nauka i edukacja są jednym z motorów napędowych rozwoju gospodarczego.
Współpraca z placówkami badawczymi pozwala lepiej wykorzystywać pojawiające się
szanse rozwojowe, edukacja na wysokim poziomie stanowi jedną z przesłanek wyboru
miejsca zamieszkania oraz dostarcza wykwalifikowanych specjalistów mogących
realizować swoje ambicje i marzenia w Szklarskiej Porębie.
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Potrzeba aktywizacji społeczności lokalnej
W ramach analizy grup docelowych odbiorców Strategii na szczególną uwagę
zasługują mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Aktywność społeczności lokalnej jest jednym z
uwarunkowań rozwoju miasta oraz wydatnie przyczynia się do realizacji celów i założeń
Strategii Promocji.
Wśród przyczyn ograniczonej aktywności społeczności lokalnej wymienić można:
•

niskie poczucie możliwości współdecydowania o rozwoju swojego miejsca
zamieszkania,

•

kryzys zaufania do elit politycznych i biznesowych,

•

koncentracja całej energii życiowej na zapewnieniu bytu rodzinie,

•

ciężka sytuacja materialna części społeczeństwa,

•

stosunkowo krótki okres zamieszkiwania społeczności lokalnej na danym terenie.
Znając

te

uwarunkowania

należy

podejmować

działania

mające

na

celu

zminimalizowanie niekorzystnych tendencji.
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5. Analiza SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Analiza SWOT jest efektywną
metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Przedmiotem
analizy może być przedsiębiorstwo, region, miasto, inwestycja lub dowolna organizacja.
Zastosowanie analizy SWOT nie ma praktycznie ograniczeń, ponieważ można ją
zaimplementować do dowolnego zdarzenia ze sfery działalności człowieka. Głównym
celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu
analizy oraz prognoza strategii postępowania. Zakres rodzajowy czynników, które mają
wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej pozytywne i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja
jest podstawą analizy. Należy dokonać diagnozy określającej silne i słabe strony
organizacji oraz szanse i zagrożenia pojawiające się w bliższym i dalszym otoczeniu.
Diagnoza jest punktem wyjścia do prognoz określających dalsze postępowanie badanego
podmiotu. Mocne strony, czyli atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) – to walory
organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji.
Słabe strony organizacji (czynniki wewnętrzne negatywne) – są konsekwencją ograniczeń
zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. W tym wypadku kluczem do sukcesu jest szybkie
i obiektywne rozpoznanie słabych stron, które pozwoli ograniczyć ich negatywny wpływ.
Analiza atutów i słabości pozwala wyznaczyć siłę konkurencyjną danego podmiotu w
otoczeniu rynkowym. Świadomość własnych atutów i słabości ma podstawowe znaczenie
w kształtowaniu realistycznej rynkowej strategii. Jeżeli silne strony przeważają nad
słabościami istnieje większa możliwość wykorzystania szans pojawiających się w
otoczeniu. Szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne) – to zjawiska i tendencje w otoczeniu,
które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
Zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne) – to wszystkie czynniki zewnętrzne, które
postrzegamy jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Sama
analiza szans i zagrożeń nie jest gwarantem skutecznego reagowania na nie, mobilizuje
jednak do myślenia strategicznego, zmusza do śledzenia zmian zachodzących w otoczeniu
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przedsiębiorstwa, do korzystania z dostępnych źródeł informacji, raportów i prognoz, oraz
formułowania na tej podstawie scenariuszy przewidujących przyszły rozwój wydarzeń w
rozpatrywanym obszarze interesów.
Trafność postawionych za pomocą analizy SWOT wniosków zależy od doświadczenia,
wiedzy i intuicji analityka oraz precyzyjnych badań i prognoz. Finalnie otrzymujemy cztery
listy czynników: silne strony (które należy wzmacniać), słabe strony (które należy
niwelować), szanse (które należy wykorzystywać) i zagrożenia (których należy unikać)
(Gierszewska, Romanowska, 1995).
Prezentowana analiza SWOT poprzedzona została analizą potencjału promocyjnego
oraz rozwojowego Miasta Szklarska Poręba, prezentowane zestawy czynników
wewnętrznych i zewnętrznych opierają się również na wnioskach zawartych w licznych
opracowaniach strategicznych (m.in. Strategii Marketingowej Szklarskiej Poręby 19992003, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Szklarskiej Poręby), przygotowanych na
potrzeby miasta.

Tabela nr 1: Analiza SWOT Szklarskiej Poręby
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
•

•

•
•

•
•

•

Silne strony
Innowacyjne zarządzanie miastem w
aspekcie rozwoju funkcji turystycznych
(m.in. działania Referatu Promocji
Miasta, Sportu i Turystyki);
Sprawnie i efektywnie funkcjonująca
Informacja Turystyczna (Nagroda POT:
„Najlepsza Informacja Turystyczna w
Polsce 2009”);
Funkcjonalny i nowoczesny serwis
internetowy;
Unikalne
walory
krajobrazowe,
przyrodnicze, klimatyczne sprzyjające
rozwojowi turystyki i wypoczynku;
Unikatowe walory kulturowe;
Turystyczne walory specjalistyczne,
pozwalające na uprawianie np. turystyki
aktywnej;
Poprawiająca się jakość oferowanych
usług turystycznych;

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Słabe strony
Proces starzenia się społeczności lokalnej
i migracja młodych mieszkańców;
Problemy
związane
z
kongestią
transportową;
Niedostateczne
utożsamianie
się
społeczności lokalnej ze Szklarską
Porębą;
Niedostateczne działania w zakresie
aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości;
Niski standard mieszkań komunalnych;
Nienajlepszy stan głównych ciągów
komunikacyjnych;
Problemy
w
zakresie
wspólnej
działalności promocyjnej z sąsiadującymi
miejscowościami;
Niedostateczna współpraca lokalnych
środowisk na rzecz promocji i rozwoju
miasta;
Niedostateczna
liczba
miejsc
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Aktywna działalność władz lokalnych na
parkingowych;
rzecz rozwoju miasta;
• Problemy z aktywizacją zawodową osób
Gościnność mieszkańców miasta i
bezrobotnych;
przychylność dla rozwoju turystyki;
• Braki w świadomości społecznej o
Rozwinięta baza sportowa;
znaczeniu działań marketingowych w
Dobrze rozwinięta baza turystyczna;
świetle poprawy jakości życia w mieście;
Bogactwo
imprez
o
zasięgu • Dekapitalizacja części bazy noclegowej;
ponadlokalnym, ponadregionalnym;
• Brak komunikacji miejskiej;
Szeroka oferta markowych produktów • Niedostatki w zakresie bazy biznesowoturystycznych;
konferencyjnej;
Harmonijna i efektywna współpraca z • Niedostatki w
zakresie
połączeń
mediami
na
poziomie
lokalnym,
kolejowych;
regionalnym i krajowym;
• Przekonanie
części
turystów
i
Doskonałe warunki do uprawiania
mieszkańców o wysokich cenach usług
narciarstwa biegowego i zjazdowego,
gastronomicznych i noclegowych;
będące
jednym
z
kluczowych • Ograniczone środki na finansowanie i
wyróżników oferty miasta;
remont obiektów infrastruktury;
Dobrze rozwinięta sieć handlowo- • Problemy „szarej strefy” w turystyce;
usługowa;
• Problemy z poziomem estetyzacji
Działalność organizacji pozarządowych;
przestrzeni,
nieskoordynowanymi
Rozwinięta sieć szkolnictwa na poziomie
rozwiązaniami urbanistycznymi.
podstawowym,
gimnazjalnym
i
ponadgimnazjalnym;
Korzystne położenie geograficzne na
styku trzech granic, bliskość europejskich
stolic (Pragi i Berlina);
Całoroczna
możliwość
uprawiania
aktywnego wypoczynku, zmniejszająca
problem
nierównomierności
zapotrzebowania na usługi turystyczne;
Długofalowe, zintegrowane działania
promocyjne;
Przyjęcie spójnej linii promocyjnej w
ramach wypracowanej marki miasta;
Wysokiej jakości produkty lokalne;
Bogate tradycje mineralogiczne;
Aktywność lokalnych mediów;
Rozwijająca
się
współpraca
transgraniczna;
Postępujący
proces
rozwoju
infrastruktury technicznej polepszający w
efekcie warunki wypoczynku;
Stosunkowo dobry dostęp do usług
medycznych.
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Szanse
Możliwość
pozyskania
środków
finansowych z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej;
Stabilny wzrost gospodarczy kraju
przekładający się na większą zamożność
społeczeństwa;
Wzrastające zainteresowanie turystyką
rodzinną, aktywną, weekendową;
Dynamiczny wzrost zainteresowania
narciarstwem biegowym;
Większa dbałość społeczeństwa o
zdrowy tryb życia;
Rozwijająca się turystyka biznesowa i
konferencyjna;
Rozwój segmentu spa&wellness;
Większa
dostępność
programów
pomocowych dla osób bezrobotnych;
Wzrastające
zainteresowanie
marketingiem eventowym;
Wzrost uczestnictwa Polaków w
turystyce krajowej;
Większe nakłady na zgrupowania
wyjazdowe klubów sportowych;
Wzrastające
znaczenie
koncepcji
sieciowych produktów turystycznych;
Wzrost zapotrzebowania na pakietowe
produkty turystyczne (m.in. pakiety
weekendowe,
świąteczne,
spa&wellness);
Wzrastające zainteresowanie turystyką
bliżej przyrody (w aspekcie eksploracji
szlaków turystycznych i tematycznych);
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
turystycznych
(korzystanie
ze
sprawdzonego know-how);
Wykorzystanie nowoczesnych technik w
sferze promocji turystycznej (m.in.
zestaw elementów Systemu Identyfikacji
Wizualnej);
Ułatwienia komunikacyjne związane z
wejściem Polski do Strefy Schengen;
Działalność
Polskiej
Organizacji
Turystycznej i Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Zagrożenia
Konkurencja na rynku turystycznym ze
strony innych miast (polskich i czeskich);
Brak wystarczających środków na
realizację zadań społecznych;
Wzrastająca konkurencyjność cenowa
rywalizujących miast;
Wzrastające koszty pracy najemnej;
Pogarszająca
się
sytuacja
makroekonomiczna w Europie;
Zagrożenia powodziowe;
Niestabilne, niejednoznaczne przepisy
prawne;
Procesy
globalizacyjne
skutkujące
konkurencyjnymi ofertami z różnych
regionów kraju i świata;
Ogólny spadek liczby ludności w wieku
produkcyjnym;
Permanentne
niedobory
środków
centralnych na rozbudowę i konserwację
infrastruktury
technicznej,
w
szczególności drogowej;
Odpływ
wykształconych
kadr
specjalistów do innych krajów Unii
Europejskiej;
Utrudniony dostęp do preferencyjnych
kredytów wynikający z trudnej sytuacji
na rynkach finansowych;
Stosunkowo niska siła nabywcza
społeczeństwa (np. w stosunku do
społeczeństw Zachodniej Europy);
Nadmierny
fiskalizm
w
polityce
gospodarczej państwa;
Konkurencyjność gospodarek krajów
sąsiednich;
Obserwowane zachowania patologiczne
w niektórych grupach społecznych;
Silna konkurencyjność turystycznych
wyjazdów zagranicznych dla turystyki
krajowej;
Wciąż stosunkowo wysoki poziom
bezrobocia w skali kraju;
Brak
wystarczających
działań
promocyjnych
na
szczeblu
ogólnokrajowym.
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•
•
•
•
•
•

Społeczny klimat sprzyjający rozwojowi
samorządności terytorialnej;
Wzrost znaczenia rynku usług w ogólnej
strukturze zatrudnienia społeczności;
Rozwijająca się współpraca z miastami
partnerskimi;
Stopa inflacji na poziomie zbliżonym do
założonego celu inflacyjnego;
Coraz silniejsze grupy lobbujące na rzecz
rozwoju turystyki;
Wzrastająca
mobilność
zawodowa
ludności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez UM w Szklarskiej Porębie

Wnioski z analizy SWOT
W ramach wniosków należy zwrócić uwagę na umiejętność szybkiego reagowania na
zmiany zachodzące w otoczeniu, wrażliwość rynkową. W optymalny sposób wykorzystać
pojawiające się szanse i zminimalizować niekorzystne oddziaływanie zagrożeń.
Przedstawiona lista szans i zagrożeń, silnych i słabych stron miasta nie ma charakteru
stałego i jest zmienna w czasie. Wśród całego zestawu czynników należy podkreślić rolę
infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości głównych
ciągów komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych. Przedstawiona analiza SWOT jest
punktem wyjścia i pomocnym narzędziem w procesie konstruowania celów strategicznych
i operacyjnych.
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6. Kierunki rozwoju działań promocyjnych
Rysunek nr 4: Obszary promocji Miasta Szklarska Poręba

Społeczność
lokalna

Spa&Wellness

Edukacja
(Szkolenia)

Kultura

Rozrywka

Sport

Szklarska Poręba

Turystyka
(infrastruktura
turystyczna)

Przedsiębiorczość

Źródło: Opracowanie własne

W ramach planowanych działań promocyjnych należy wybrać obszary, które będą
stanowiły rdzeń bieżących i przyszłych inicjatyw. W ramach konsultacji i burzy mózgów
podczas warsztatów strategicznych za najistotniejsze obszary uznano przedstawione na
powyższym rysunku.
Szklarska Poręba jest znanym kurortem turystycznym, więc w sposób naturalny
największy ciężar gatunkowy położony zostanie na promowanie bogatych walorów
turystycznych i wypoczynkowych. Infrastruktura turystyczna, warunkująca dynamiczny
rozwój miasta, ulega systematycznej poprawie, w najbliższych latach planowane są
kolejne inwestycje w tym obszarze. Segment spa&wellness rozwija się dynamicznie i ma
wciąż duży potencjał wzrostowy. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie, z jednej
strony osób przemęczonych pracą i szukających rewitalizacji psychicznej, z drugiej strony
osób dbających o swoje zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Wraz ze wzrostem
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zamożności społeczeństwa będzie zwiększało się zapotrzebowanie na usługi tego
segmentu. Jest to obszar wpisujący się w przyszłościowe trendy i redefiniowanie
wyobrażenia o wypoczynku i spędzaniu wolnego czasu.
Edukacja jest silnym elementem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dobra
szkoła często bywa przesłanką wyboru miejsca zamieszkania oraz wpływa w znaczącym
stopniu na wizerunek miasta. Edukacja podnosi równocześnie poziom wykształcenia
mieszkańców i zapewnia tym samym przyszłe kadry i kreatywne jednostki, służące
rozwojowi miasta. Promowanie szkół pozwoli zdywersyfikować promocyjne spektrum
miasta i wzbogaci główny przekaz promocyjny oparty na turystyce. W ramach szerokiego
obszaru edukacji uwzględniony został również rynek szkoleń, który charakteryzuje się
dużą dynamiką wzrostu i może stanowić stosunkowo stabilne i znaczące źródło
przychodów dla lokalnych podmiotów.
Szklarska Poręba ma doskonałe warunki do uprawiania różnych sportów oraz
atrakcyjne eventy wpisujące się w promowanie sportu, z Pucharem Świata w narciarstwie
biegowym. Przedsiębiorczość w mieście jest kołem zamachowym jego rozwoju,
promowanie własnych przedsiębiorców ze szczególnym wskazaniem na branżę
gastronomiczno-hotelarską pozwoli wzmocnić wizerunkowy potencjał miasta, uwypukli
wysoką jakość usług oferowaną przez coraz większą liczbę obiektów.
Miasto jest przyjaznym centrum rozrywki dla indywidualnych turystów, grup
zorganizowanych, rodzin z dziećmi. Oferta w zakresie rozrywki jest sukcesywnie
rozszerzana, pojawiają się parki tematyczne, organizowane są znane eventy, atrakcje
rowerowe, czy cała gama rozrywek związanych z narciarstwem zjazdowym i biegowym.
Wielkie bogactwo wydarzeń kulturalnych, muzeów, galerii, tradycje szklarskie,
mineralogiczne kreują znaczną przestrzeń do promocji walorów kulturowych. Społeczność
lokalna jest cennym zasobem miasta, promowanie wszelkich osiągnięć, talentów,
proinnowacyjnych postaw mieszkańców, lokalnych liderów pokazuje Szklarską Porębę
jako miasto ludzi twórczych i ambitnych oraz ułatwia budowanie tożsamości mieszkańców
z miastem. Znaczenie promowania dokonań mieszkańców danej miejscowości i korzyści z
tego wynikające najwyraźniej widać na przykładzie Adama Małysza (Wisła) i Justyny
Kowalczyk (Kasina Wielka) z ostatnich lat.

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 – 2020

28

7. Markowe produkty turystyczne
Szklarskiej Poręby
W literaturze marketingowej i w języku potocznym termin „marka” występuje, co
najmniej w trzech znaczeniach. W pierwszym ujęciu, może oznaczać poszczególną pozycję
asortymentową (produkt), linię produktu, rodzinę produktów lub cały asortyment
oferowany przez określoną firmę. W drugim, pojęcie marki bywa utożsamiane z pojęciem
znaku towarowego. Po trzecie, pojęcie marki funkcjonuje jako skrót myślowy, oznaczający
rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów i/lub organizacji, która je oferuje.
Określenie marka ma wówczas odcień wartościujący i najczęściej w tym właśnie znaczeniu
istnieje w potocznej polszczyźnie. Z punktu widzenia marketingu najważniejsze jest
podejście łączące wszystkie powyższe znaczenia. Przyjmując takie założenie, można
określić markę jako produkt zapewniający korzyści funkcjonalne plus wartości dodane,
które niektórzy konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu
(Altkorn, 1999). Marka powinna być dla konsumenta obietnicą stabilności i wysokiej
jakości. W ten sposób produkty markowe zabezpieczają interesy konsumentów, dają im
poczucie psychicznego komfortu i spełniają funkcję gwarancyjną.
Definicje marki możemy podzielić zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza grupa określa
markę jako sumę produktu oraz pewnej wartości dodanej z nim związanej. Produktami
mogą być przedmioty, usługi, osoby, miasta, regiony, organizacje lub idee. Zakres
przedmiotowy marki jest co najmniej tak samo szeroki. Druga grupa definicji określa
markę jako wartość dodaną do produktu, np. wizerunek, ale bez uwzględniania samego
produktu (Urbanek, 2002).
Odnosząc się do powyższych teoretycznych rozważań, można uznać ważną rolę marki
w procesie promocji miast. Jednym z ciekawszych obszarów promocji są markowe
produkty turystyczne i korzyści wynikające z ich kreowania:
•

wzrost świadomości i rozpoznawalności,

•

możliwość wyróżnienia się,

•

wzrost zainteresowania wśród turystów,
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•

wzrost

obłożenia

w

hotelach

i

pensjonatach

oraz

rotacja

w

obiektach

gastronomicznych,
•

spadek skutków sezonowości,

•

wzrost grupy lojalnych turystów,

•

wzrost potrzeb poznawczych wśród grup docelowych (weekendy, częstsze pobyty w

mieście).
Jednostki terytorialne dostarczają o wiele więcej możliwości kreowania marki i
budowania wizerunku niż „klasyczne” produkty. Poszukując wyróżników dla miast i
regionów należy pamiętać, że wszystkie elementy stanowiące o ich atrakcyjności budują
wyjątkowość, osobowość, klimat w stopniu większym niż w przypadku tradycyjnych
produktów, z którymi empiryczne doświadczenia nie bywają tak wielowymiarowe
(Gołębicka, Musioł, 2009).
Wspomniany wizerunek, przyjmując w uproszczeniu, jest to kreowanie w opinii
publicznej pozytywnego obrazu organizacji. Podmioty, którym udaje się stworzyć taki
obraz i których nazwa wywołuje w szerokiej opinii publicznej pozytywne skojarzenia, mają
znacznie większe szanse na pozyskanie wartościowych partnerów i na korzystne ułożenie
sobie współpracy z nimi (Koźmiński, Piotrowski, 1996). W innym ujęciu możemy
powiedzieć, że wizerunek to konglomerat doświadczeń, informacji, opinii, oczekiwań,
wyobrażeń, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub miasta, jednostki
samorządu terytorialnego, ukształtowany w świadomości lub podświadomości znaczącej
liczby odbiorców (Zboralski, 2000). Wizerunek możemy także traktować jako subiektywny
oraz emocjonalny stosunek, pogląd i ocenę odnośnie danego obszaru lub miejscowości
(Kornak, 1997).
Wizerunek miasta powinien bez przeszkód docierać do grupy docelowej, aby tak się
stało powinny być spełnione następujące warunki (Domański, 2006):
•

powinien być zakomunikowany w sposób możliwie najprostszy i najbardziej

jednoznaczny,
•

należy mieć na uwadze, że promowanie wizerunku jest tylko jednym z elementów

szerszej strategii realizowanej w danej jednostce samorządowej,
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•

należy pamiętać, że budowanie wizerunku powinno być ściśle podporządkowane

precyzyjnie określonym celom, zapisanym w strategii rozwoju i określone w taki sposób,
aby można było je monitorować,
•

działania promocyjne nie dzieją się w próżni, lecz w konkurencji z innymi podmiotami.
Nasilająca się konkurencja między miastami o pozyskiwanie nowych użytkowników

regionalnej przestrzeni, wymusza bardziej aktywne poszukiwanie rozwiązań dających
osiągnąć przewagę konkurencyjną. Marka powinna stać się elementem realizowanej
strategii marketingowej w mieście, ponieważ może być pomocna w wielu istotnych
obszarach (Łuczak, 2001):
•

Marka jest nośnikiem charakteru miasta i jednym z ważniejszych czynników

wpływających na decyzje inwestycyjne, dotyczące wyboru miejsca zamieszkania, szkoły,
czy spędzania wolnego czasu;
•

Stanowi pewne uproszczenie rzeczywistości, swoisty skrót myślowy. Informacje

docierające do ludzkiej świadomości są oceniane selektywnie i ograniczane do
najważniejszych z indywidualnego punktu widzenia. Marka w tym układzie pełni rolę
drogowskazu w umysłach ludzi, jest dla nich uproszczeniem;
•

Przez pryzmat marki, napływające do świadomości informacje są systematyzowane

w logiczną całość, tworzą zestaw skojarzeń;
•

Pozwala dokonać subiektywnego zróżnicowania miast, regionów, co w przypadku

niewystarczającej liczby informacji potrzebnych do dokonania wyboru ułatwia i
przyspiesza proces decyzyjny;
•

Oprócz realnych korzyści (m.in. nowe inwestycje, miejsca pracy, wzrost dochodów

z turystyki) marka daje użytkownikom przestrzeni miejskiej korzyści dodatkowe, wartości
dodane (np. prestiż związany z organizowaniem ważnych imprez kulturalnych, poczucie
satysfakcji z mieszkania w znanym, wyjątkowym miejscu);
•

Wykreowanie silnej marki miasta przekłada się na wzrost zaufania do władz lokalnych,

jako głównie przyczyniających się do budowania konkurencyjności danego terytorium;
•

Marka ułatwia powstawanie lojalności mieszkańców, turystów wobec określonych

produktów lokalnych, obszarów miasta, symboli związanych z miastem itd.;
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Ewentualne negatywne informacje, zdarzenia są łatwiej redukowane w przypadku

•

silnej i stabilnej marki. W tym wypadku pełni ona rolę „bufora” dla negatywnych
procesów.
W odniesieniu do klasycznych definicji produktu turystycznego możemy rozumieć go
jako wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumentów w związku z wyjazdem ze
stałego miejsca zamieszkania. W odniesieniu do klasyfikacji produktów turystycznych
wyróżniamy m.in.: wydarzenia, rzeczy, usługi, wycieczki, obiekty, szlaki turystyczne,
obszar geograficzny.
Produkt turystyczny możemy postrzegać jako zintegrowany układ oczekiwań, wrażeń,
korzyści,

tworzących

unikalną

kompozycję

trzech

wymiarów:

wyobrażonego,

rzeczywistego i zapamiętanego.
W kontekście powyższych rozważań, ze szczególnym uwzględnieniem marki w
aspekcie promocji miasta, wytypowano listę wybranych markowych produktów
turystycznych Szklarskiej Poręby. Przedstawione produkty cechują się szerokim spektrum
dywersyfikacji i wpisują się w szerokie definicje produktu turystycznego. Kluczem ich
wyboru była ich „wartość dodana” dla miasta, każdy z nich posiada swoje specyficzne
cechy składające się na całościowy obraz Szklarskiej Poręby, jako miasta nowoczesnego,
oferującego produkty dopasowane do potrzeb wszystkich potencjalnych grup odbiorców.

Tabela nr 2: Wybrane markowe produkty turystyczne Szklarskiej Poręby
Lp.

Markowy Produkt Turystyczny
•
•

1

Stolica Radiowej Trójki
•
•
•
Szklarska Poręba – Polana

2.

Jakuszycka, centrum narciarstwa

•
•
•

Kluczowe elementy
Skwer Radiowej Trójki z Aleją Trójkowych
Gwiazd (odlewy ust dziennikarzy);
Trasy rowerowe (Trasa Radiowej Trójki nr
3, Trójkowa Magistrala Szklarska Poręba –
Augustów);
Wizualizacja w mieście;
Imprezy Trójkowe (koncerty, audycje live,
zawody sportowe);
Stały
patronat
nad
imprezami
turystycznymi, kulturalnymi i sportowymi.
Trasy biegowe – Polana Jakuszycka;
Wypożyczalnie, serwis;
Oznakowanie (tablice, schrony, punkty
gastronomiczne);
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biegowego

SkiArena Szrenica – centrum
3.

narciarstwa zjazdowego

Rowerowa Kraina
4.

5.

Magiczny Szlak Ducha Gór

6.

Mineralogiczna Stolica Polski

7

Szklarskie Eventy

• Wydawnictwa;
• Zawody międzynarodowe, ogólnopolskie,
regionalne;
• Bieg Piastów – impreza masowa z grupy
biegów Worldloppet;
• Puchar Świata;
• Transgraniczność;
• Kolej Izerska;
• Baza noclegowa i gastronomiczna;
• Komunikacyjność;
• Gwarantowany śnieg.
• Wyciągi;
• Nartostrady;
• Wypożyczalnie, serwis;
• Szkoły narciarskie, instruktorzy;
• Pewność śniegu (dośnieżanie);
• Systemy informacji narciarskiej (tablice,
komunikaty pogodowe w Internecie i
innych mediach)
• Wydawnictwa;
• Ski kamera na stokach;
• Zawody narciarskie;
• Rozwinięta
baza
noclegowa
i
gastronomiczna.
• Trasy rowerowe;
• Wydawnictwa;
• Imprezy, zawody (Festiwal Rowerowy);
• Infrastruktura (oznakowanie, tablice z
mapami, stojaki na rowery, schrony, bike
park, „kwatera dla rowera”, wypożyczalnie
serwis).
• Zunifikowany i innowacyjny sposób
oznaczenia atrakcji turystycznych;
• Całoroczna gra terenowa;
• Wydawnictwa.
• Szlak Waloński;
• Chata Walońska;
• Sudeckie Bractwo Walońskie;
• Wyprawa po złotego Auruna;
• Muzeum Mineralogiczne;
• Muzeum Ziemi.
• Weekend z Adrenaliną;
• Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu
„Śniegolepy”;
• Slalom Retro.
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8

Unikalne Walory Przyrody

9

Kulturalny Wymiar Miasta

•
•
•
•
•
•
•
•

Miasto dla Aktywnych

•
•
•
•
•

10

•
•

Karkonoski Park Narodowy;
Wodospad Szklarki;
Wodospad Kamieńczyka;
Zakręt Śmierci.
Ekoglass Festiwal – Leśna Huta;
Dom Hauptmannów;
Warsztaty ceramiczno-plastyczne;
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej;
Działalności kolonii artystów;
Artystyczne osobowości miasta.
Szkoła Górska Quasar,
Park Linowy Trollandia;
Alpin Coster – Esplanada, Rodzinny Park
Rozrywki;
Dino Park;
Tematyczne szlaki turystyczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez UM w Szklarskiej Porębie

Zabezpieczenie prawne markowych produktów turystycznych
Z uwagi na bogactwo i unikalność produktów turystycznych Szklarskiej Poręby zaleca
się ich ochronę prawną poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w
ramach procedury przewidzianej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Procedurę1 zgłoszenia znaku towarowego (nazwy i logo) należy rozpocząć od
zapoznania się z podstawowymi informacjami o ochronie prawnej znaków towarowych.
Następnie sprawdzamy możliwość zarejestrowania nazwy w bazach Urzędu Patentowego
oraz w bazach międzynarodowych lub Czytelni Ogólnej Urzędu Patentowego RP.
Informacje o zgłoszeniach nowych znaków towarowych dokonywanych w procedurze
krajowej dostępne są w bazie znaków towarowych oraz Biuletynie Urzędu Patentowego
po trzech miesiącach od daty zgłoszenia. Wypełniamy formularz podania o udzielenie
prawa ochronnego na znak towarowy, w którym obowiązkowo zamieszczamy wykaz
towarów i/lub usług oraz wskazujemy odpowiednie klasy towarowe i/lub usługowe na
podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (klasyfikacja „nicejska”).
1

Szczegółowa procedura znajduje się na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej: http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/Znak+towarowy/
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Następnie wnosimy opłatę jednorazową za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP,
w przypadku uzyskania ochrony prawnej wnosimy opłatę okresową za dziesięcioletni
okres ochrony.

8. Misja i wizja
Misja w odniesieniu do organizacji, najogólniej rzecz ujmując, to zestaw względnie
trwałych dążeń, celów, na które zorientowane są lub powinny być działania podejmowane
przez jej uczestników, to samookreślenie się organizacji poprzez odpowiedź na pytania
(Koźmiński, Piotrowski, 1996): po co organizacja istnieje, do czego ma dążyć, co ma
osiągnąć, czyje i jakie potrzeby powinna zaspakajać, jakie jest jej społeczne posłannictwo?
Misja organizacji wyznacza powód jej istnienia, wyróżniający ją od wszystkich innych
podmiotów. Misję można opisać w kategoriach wyrobów, rynków, usług i klientów. Misję
organizacji przekłada się na zadania, które należy wykonać, by zrealizować założone cele.
Definiowanie misji jest ważnym krokiem w formułowaniu celów strategicznych i
operacyjnych. Misja wyznacza fundamentalny a równocześnie unikatowy stan przyszły, do
którego

organizacja

zmierza.

Misja

jest

ogólnym

stwierdzeniem

najbardziej

podstawowych intencji.
W odniesieniu do misji jednostki terytorialnej powyższe założenia powinny zostać
zmodyfikowane pod kątem specyfiki danego podmiotu. Można jednak założyć, że
fundamentalne elementy misji zostają zachowane.
Wizję można rozumieć jako obraz przyszłości, który chcemy wykreować. Jest to
podstawowa aspiracja, która powinna być wspólna dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć
pożądany stan rzeczywistości.
Analiza

potencjału

rozwojowego

Szklarskiej

Poręby,

wnioski

z warsztatów

strategicznych w zakresie formułowania założeń strategii promocji, analiza SWOT
pozwoliły na sformułowanie wizji i misji Szklarskiej Poręby uwzględniających promocyjne
aspiracje.
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Wizja Miasta Szklarska Poręba
Szklarska poręba poprzez nowoczesne zarządzanie swoim rozwojem oraz
zintensyfikowane działania promocyjne stanie się miastem o jednej z najsilniejszych
marek turystycznych w kraju.

Misja Miasta Szklarska Poręba
Wypromowanie Szklarskiej Poręby jako renomowanego ośrodka rekreacyjnosportowego, z bogatą historią, unikalną ofertą kulturalną i niepowtarzalnymi walorami
krajobrazowymi. Szklarska Poręba miejscem realizacji marzeń i aspiracji swoich
mieszkańców oraz przybyłych gości, w którym poziom życia i rozwoju wyrasta ponad
przeciętność. Miasto przyjazne inwestorom, w którym edukacja i kreatywność
społeczności lokalnej służą poprawie jakości życia.
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9. Cele strategiczne
Na podstawie scharakteryzowanych kierunków działań promocyjnych, analizy SWOT,
misji i wizji oraz po przeanalizowaniu dokumentów strategicznych, odnoszących się do
diagnozy potencjału miasta, określone zostały cele strategiczne.

Wzrost jakości życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba

STRATEGICZNY CEL HORYZONTALNY

Rysunek nr 5: Cele strategiczne

Wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby

Aktywizacja sfery przedsiębiorczości

Wzmocnienie tożsamości i identyfikacji
mieszkańców ze Szklarską Porębą

Zwiększenie liczby turystów

Źródło: Opracowanie własne

W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. promocja gminy. Efektem finalnym podejmowanych
działań powinien być wzrost jakości życia mieszkańców.
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W konkurencyjnym otoczeniu jednostek terytorialnych wzmacnianie marki miasta
pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i przyniesie wszystkie korzyści związane z
posiadaniem silnej marki. Szklarska Poręba ma być postrzegana jako miasto posiadające
doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportów zimowych oraz letnich, życia i
pracy oraz wartości dodane zawiązane m.in. z poczuciem wyjątkowości, ekskluzywności,
rodzinnego ciepła, zdrowia, pełnego wypoczynku, radości, realizacji pasji, satysfakcji i
dumy z bycia jej mieszkańcem.
Sfera przedsiębiorczości w mieście jest jednym z kluczowych elementów jego rozwoju
oraz wpływa na pozostałe obszary jej funkcjonowania. Aktywizacja przedsiębiorców,
stworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, podniesienie poziomu obsług,
współpraca z Urzędem Miasta w ramach realizowanych projektów, tworzenie wspólnej
koncepcji promocyjnej leżą u podstaw przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Prężnie
działający przedsiębiorcy to nowe miejsca pracy, wyższa jakość oferowanych usług i
produktów, możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych przez społeczność lokalną.
W ramach celu aktywizacji sfery przedsiębiorczości mieszczą się również działania
związane z zabieganiem o nowych inwestorów w mieście.
Rozwój turystyki i zwiększenie liczby turystów, zważywszy na charakter funkcjonalny
miasta, jest kolejnym kluczowym obszarem jego rozwoju. Działania podejmowana w
ramach tego celu służyć powinny zarówno zwiększeniu samej liczby turystów, jak i
wydłużeniu ich pobytu. W tym miejsce warto podkreślić rolę przygotowania
kompleksowej i zdywersyfikowanej oferty, obejmującej stosunkowo szeroki wachlarz
atrakcji, od sportów ekstremalnych do pobytów leczniczo-regeneracyjnych.
Istotnym celem strategicznym jest wzmocnienie tożsamości i identyfikacji
mieszkańców z miastem. Społeczność związana ze swoim miastem jest jego naturalnym
ambasadorem na zewnątrz i jednym z ogniw promocji, przekazywania informacji. Spora
część turystów wybiera miejsce pobytu na podstawie informacji otrzymanych od
przyjaciół, znajomych. Mieszkańcy utożsamiający się ze swoim miastem, są jego
wizytówką i w pewnym zakresie świadectwem sprawnego zarządzania jednostką przez
władze lokalne.
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10. Cele operacyjne
Uszczegółowienie i rozwinięcie celów strategicznych strategii stanowią cele
operacyjne.
Tabela nr 3: Cele strategiczne i operacyjne

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY

Wzrost jakości życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba
Cel strategiczny 1 – Wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby
Cel operacyjny 1.1.
Cel operacyjny 1.2.
Cel operacyjny 1.3.

Promocja markowych produktów turystycznych
Tworzenie markowych produktów turystycznych
Cykliczne kampanie reklamowe w mediach o zasięgu
lokalnym, krajowym i regionalnym
Cel operacyjny 1.4.
Eksponowanie unikalnych walorów turystycznych
miasta
Cel operacyjny 1.5.
Zaangażowanie lokalnych liderów w proces promocji
miasta
Cel operacyjny 1.6.
Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi na
rzecz promocji miasta oraz kształcenie kadr
turystycznych
Cel operacyjny 1.7.
Intensyfikacja współpracy miejskich środowisk na rzecz
wzmacniania marki Szklarskiej Poręby
Cel operacyjny 1.8.
Powołanie Kapituły Promocji Miasta Szklarska Poręba
Cel operacyjny 1.9.
Współpraca ze środowiskiem naukowym regionu na
rzecz dopasowania kwalifikacji przyszłych kadr
turystycznych do oczekiwań miasta
Cel operacyjny 1.10. Monitorowanie,
analiza
i
wykorzystywanie
nowoczesnych trendów w promocji i marketingu
terytorialnym
Cel operacyjny 1.11. Zacieśnianie współpracy międzynarodowej
Cel strategiczny 2 – Aktywizacja sfery przedsiębiorczości
Cel operacyjny 2.1.

Współpraca z przedsiębiorcami na rzecz promocji
miasta

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 – 2020

39

Cel operacyjny 2.2.
Cel operacyjny 2.3.
Cel operacyjny 2.4.
Cel operacyjny 2.5.
Cel operacyjny 2.6.

Podniesienie jakości obsługi przedsiębiorców
Promocja oferty inwestycyjnej miasta
Przygotowanie nowych terenów pod inwestycje
Opracowanie systemu ulg inwestycyjnych
Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości
(doradztwo i konsulting)
Cel strategiczny 3 – Zwiększenie liczby turystów

Cel operacyjny 3.1.
Cel operacyjny 3.2.
Cel operacyjny 3.3.
Cel operacyjny 3.4.
Cel operacyjny 3.5.
Cel operacyjny 3.6.

Rozwój i promocja marketingu eventowego
Podnoszenie jakości bazy noclegowej i gastronomicznej
Podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych
Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej
Wspieranie inicjatyw kulturalnych
Przeciwdziałanie nierównomierności zapotrzebowania
na usługi turystyczne
Cel operacyjny 3.7.
Eksploracja nowych rynków krajowych i zagranicznych
w celu przyciągnięcia nowych turystów
Cel operacyjny 3.8.
Rozwój zaplecza do uprawiania sportów zimowych i
letnich
Cel operacyjny 3.9.
Poszerzanie oferty segmentu spa&wellness
Cel operacyjny 3.10. Podnoszenie jakości organizowanych imprez
Cel operacyjny 3.11. Poprawa poziomu bezpieczeństwa w mieście
Cel operacyjny 3.12. Podniesienie estetyki i czystości miasta
Cel operacyjny 3.13. Zintensyfikowane działania na rzecz pozyskania
środków finansowych
Cel strategiczny 4 – Wzmocnienie tożsamości i identyfikacji mieszkańców
ze Szklarską Porębą
Cel operacyjny 4.1.
Cel operacyjny 4.2.
Cel operacyjny 4.3.

Cel operacyjny 4.4.

Podniesienie
jakości
komunikowania
się
z
mieszkańcami
Podniesienie jakości obsługi klienta wewnętrznego i
zewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
Wprowadzenie systemu mierzenia jakości klienta
wewnętrznego i zewnętrznego Urzędu Miejskiego w
Szklarskiej Porębie
Wspieranie inicjatyw, w których partycypują
mieszkańcy miasta
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Cel operacyjny 4.5.
Cel operacyjny 4.6.
Cel operacyjny 4.7.
Cel operacyjny 4.8.

Kreowanie pozytywnego, przyjaznego wizerunku
miasta wśród mieszkańców
Stała współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami,
klubami sportowymi itd.
Popularyzowanie idei wspólnej odpowiedzialności za
losy miasta
Pielęgnowanie wartości historycznych i dziedzictwa
kulturowego

Źródło: Opracowanie własne
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11. Narzędzia wspomagające realizację celów
promocyjnych
Promocję możemy zdefiniować jako zespół działań i środków za pomocą, których
organizacja przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub organizację,
kształtuje potrzeby nabywców, aktywizuje i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego
elastyczność cenową. W szerszym ujęciu promocja bywa utożsamiana z pojęciami:
komunikacja marketingowa lub polityka komunikacji organizacji z rynkiem (Wiktor, 2001).
Działania promocyjne mają na celu pobudzenie skłonności do zakupu za pomocą procesu
komunikowania się z nabywcami.
Promotion mix może być rozumiany jako kompozycja środków o zróżnicowanych
funkcjach i strukturze wewnętrznej, wykorzystywana w procesie komunikowania się
organizacji z rynkiem. W skład promotion mix wchodzą cztery podstawowe elementy:
•

reklama,

•

public relations i publicity,

•

promocja sprzedaży (dodatkowa),

•

sprzedaż osobista.
O reklamie możemy mówić, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy) i za

pieniądze (w przeciwieństwie do publicity) prezentuje się produkt lub usługę (Kall, 2002).
Wśród mediów reklamowych możemy wymienić: telewizję, radio, Internet, czasopisma,
gazety, pocztę, billboardy. Płatny aspekt reklamy jest istotny ze względu na miejsce, czas,
które należy wykupić w celu zamieszczenia komunikatu reklamowego.
Public relations jest formą komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest
oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, potencjalnych klientów,
akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczące organizacji,
jej produktów lub usług (np. wydarzenia prasowe, działania lobbingowe, raporty roczne,
biuletyny informacyjne, konferencje prasowe mogą być wykorzystywane przez działy PR).
Publicity jest pośrednio opłaconą prezentacją organizacji, produktu lub usługi. Może
ona przyjmować formę informacji prasowej, artykułu lub ogłoszenia dotyczącego
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określonego produktu. Różnica między publicity a reklamą oraz sprzedażą osobistą leży w
wymiarze „odpłatności pośredniej”. W przypadku publicity organizacja nie płaci za czas w
środkach masowego przekazu, stara się, aby media same nadały korzystny komunikat o
organizacji.
Promocja sprzedaży to krótkoterminowe eksponowanie oferowanej wartości jako
zachęta do zakupu produktu. Wśród przykładów promocji sprzedaży możemy wymienić
rabaty, kupony, próbki produktów, bezpłatne upominki itp.
Sprzedaż osobista rozumiana jest jako dwustronny przepływ informacji pomiędzy
nabywcą a sprzedawcą, mający na celu oddziaływanie na indywidualną bądź grupową
decyzję zakupu. Sprzedaż osobista oparta jest zwykle na bezpośrednich kontaktach
między nabywcą a odbiorcą (Przybyłowski, Hartley, Kerin, Rudelius, 1998). Ten element
promotion mix jest najbardziej efektywnym narzędziem na pewnych etapach procesu
sprzedaży, szczególnie w budowaniu preferencji, przekonania i działania nabywców
(Kotler, Armstrong, Saunders, Wong , 1999).

Tabela nr 4: Promotion mix dla Szklarskiej Poręby

Element promotion Narzędzia do wykorzystania w realizacji celów
mix
strategicznych i operacyjnych strategii
Reklama
• reklama zewnętrzna (billboard, citylight),
• reklama prasowa,
• reklama radiowa,
• reklama telewizyjna,
• reklama internetowa,
• reklama tranzytowa,
• reklama pocztowa,
• reklama ambientowa.
Public relations i
• study tours dla przedstawicieli mediów,
publicity
• prezentacja filmów o Szklarskiej Porębie na
portalach internetowych,
• działania lobbingowe,
• imprezy samorządowe, wydarzenia (eventy),
• cykliczna współpraca z mediami,
• bieżąca aktualizacja kompleksowej bazy mediów,
• targi turystyczne,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promocja
sprzedaży
(dodatkowa)

Sprzedaż osobista

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sponsoring,
foldery, albumy, ulotki informacyjne,
materiały audiowizualne,
informatory dla turystów,
informatory dla przedsiębiorców,
profilowana strona internetowa,
artykuły prasowe,
audycje radiowe,
audycje telewizyjne,
newsletter,
konsekwentne wdrażanie systemu identyfikacji
wizualnej,
wystawy poświęcone historii i teraźniejszości
miasta,
wysyłanie okolicznościowych i świątecznych
życzeń,
dni otwarte w urzędzie dla mieszkańców miasta i
turystów,
konferencje prasowe,
fora samorządowe,
fora biznesu,
spotkania z lokalnymi liderami, osobowościami,
współpraca z organizacja turystycznymi (m.in. POT,
DOT, LOT)
świadczenia charytatywne,
szkolenia,
seminaria i konferencje naukowe.
rabaty udzielane przez lokalne podmioty dla
turystów,
konkursy z nagrodami,
gadżety, upominki z logo Szklarskiej Poręby,
pokazy i degustacje lokalnych specjałów,
programy lojalnościowe dla turystów,
ulgi w podatkach dla przedsiębiorców,
bezpłatne lub dofinansowane szkolenia dla
przedstawicieli mediów, branży turystycznej,
naukowców, lokalnej społeczności itd.
promowanie miasta, informowanie o jego
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•

•

•
•

walorach turystów (np. w ramach Informacji
Turystycznej),
promowanie Szklarskiej Poręby przez pracowników
Urzędu Miejskiego poza Urzędem (targi,
konferencje, imprezy plenerowe itd.),
promowanie miasta przez pracowników Urzędu
Miejskiego
wśród
przedstawicieli
branży
turystycznej, świata biznesu oraz nauki,
promocja miasta skierowana do przedstawicieli
biur turystycznych,
spotkania
informacyjne
władz
miasta
z
mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami.

Źródło: Opracowanie własne

Rola Informacji Turystycznej
Jednym z ważniejszych elementów procesu promocyjnego jest sprawnie działająca
Informacja Turystyczna (IT). Turyści na podstawie jakości usług świadczonych przez IT
wyrabiają sobie nierzadko opinię na temat miasta i jego funkcjonowania, wizerunku. W
tym świetle IT Szklarskiej Poręby wypada bardzo dobrze, jest m.in. laureatem piątej edycji
konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce 2009, organizowanego
przez Polską Organizację Turystyczną w kategorii miast poniżej 20 tys. mieszkańców.
Za profesjonalizmem IT Szklarskiej Poręby przemawia obsługa turystów na wysokim
poziomie, korzystne położenie oraz różnorodność oferowanych materiałów informacyjnopromocyjnych. W mieście realizowany jest również ciekawy projekt, wzmacniający
działania promocyjne – „TAXI IT Szklarska Poręba”. W autach, oznaczonych specjalnymi
naklejkami, każdy turysta będzie mógł uzyskać kompetentną i wiarygodną informację na
temat atrakcji miasta oraz wszelkich instytucji, istotnych z punktu widzenia
przybywających gości.
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Tabela nr 5: Potencjalne hasła promocyjne dla Szklarskiej Poręby
Lp.

Propozycja

Szklarska Poręba… Wypoczniesz
bardziej
1

2

Szklarska Poręba… Kreatywny
wypoczynek

Szklarska Poręba… Magia, którą
3

4

zabierzesz ze sobą

Szklarska Poręba… Gdzie radość
spotyka zdrowie

Szklarska Poręba… Gdzie wypoczynek
5

jest inspiracją

Uzasadnienie
W świecie pogoni za dobrami materialnymi,
karierą, każdy chce być lepszy, szybszy,
pierwszy. Skoro w różnych sferach życia
ludzi następuje intensyfikacja doznań,
powinni oni również wypoczywać…
bardziej, lepiej, wygodniej. Hasło „Szklarska
Poręba… Wypoczniesz bardziej” ma ukryty
przekaz wartościujący do turystów i
mieszkańców. U nas wypoczniesz do końca,
będziesz
uprawiał
sporty
lepiej,
intensywniej niż gdzie indziej, zwiedzisz
lepsze miejsca, wyjątkowe.
Wypoczynek nie musi ograniczać się do
najprostszych form spędzania wolnego
czasu. Szklarska Poręba oferuje swoim
gościom oraz mieszkańcom niezliczoną ilość
atrakcji, wystarczy podejść do pobytu w
Szklarskiej Porębie kreatywnie.
Góry od wieków przyciągają turystów swoją
niepowtarzalną
magią.
W
mieście
znajdziemy wiele miejsc, restauracji, hoteli,
szlaków
turystycznych,
wydarzeń
kulturalnych, imprez plenerowych, które
ową magię wzmacniają. W Szklarskiej
Porębie każdy poczuje się wyjątkowy,
magiczny klimat towarzyszył mu będzie
długo po wyjeździe z miasta.
Radośni jesteśmy wtedy, gdy jesteśmy
zdrowi. W Szklarskiej Porębie odnajdujemy
optymalne
warunki,
potrzebne
do
regeneracji po ciężkiej pracy oraz
regeneracji psychicznej.
Podczas wypoczynku przychodzą nam do
głowy świetne pomysły, które nastawiają
nas pozytywnie do życia i dają inspiracje do
dalszej aktywności na gruncie zawodowym i
prywatnym. Szklarska Poręba inspiruje
swoim
niepowtarzalnym
klimatem,
pięknem przyrody, życzliwością swoich
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Szklarska Poręba… Wyjątkowy kurort
6
Szklarska Poręba… Duma Karkonoszy
7

Szklarska Poręba… Lepsza strona
Karkonoszy
8

Szklarska Poręba… Klimat do
wypoczynku
9

Szklarska Poręba… Aktywnie i stylowo

10

mieszkańców i wieloma innymi rzeczami,
które można odkryć i „dotknąć” tylko na
miejscu.
Przesiąkając unikalnym klimatem miasta,
wiemy, że jest ono wyjątkowe. Przebywając
w nim sami się tak czujemy, jedyni i
niepowtarzalni.
W Karkonoszach jest wiele miejsc, które
zasługują na uwagę ze względu na swoje
walory. Szklarska Poręba, markowe
miejsce, aspiruje, mając ku temu wszelkie
powody i możliwości, do bycia dumą
Karkonoszy.
Konkurencja towarzyszy nam na każdym
kroku. W życiu prywatnym, w pracy.
Pozytywny wymiar konkurencji pozwala
wydobyć najgłębsze pokłady dobrej energii,
kreatywności, ambicji. Szklarska Poręba w
tym wyścigu jakości i dobrego wizerunku
ma wszelkie atuty, żeby aspirować do
lepszego
wymiaru…
lepszej
strony
Karkonoszy.
Szklarska Poręba znana jest ze swojego
unikalnego klimatu, porównywanego do
walorów
miejscowości
alpejskich,
położonych na wysokości 2000 m n.p.m. W
mieście jest jeszcze jeden rodzaj
doskonałego klimatu, klimat do niczym nie
skrępowanego wypoczynku.
Poranna kawa w hotelu, restauracji z
urokliwym widokiem na góry, padający
śnieg lub świecące słońce. Aktywny
wypoczynek na śniegu lub jazda na
rowerze, wizyta w parku rozrywki lub
muzeum. Wędrówki tematycznymi szlakami
turystycznymi,
podziwianie
zabytków
architektury. Nowoczesne hotele lub
przytulne klimatyczne kwatery prywatne,
pensjonaty. Wieczorem ożywczy spacer po
mieście lub romantyczna kolacja przy
świecach. Aktywnie i stylowo.

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie pogłębionych konsultacji, w ramach warsztatów strategicznych wybrane
zostało hasło: Szklarska Poręba… Wypoczniesz

Bardziej

Formuła: Identyfikacja – Integracja – Działania na rzecz promocji Szklarskiej
Poręby
W ramach implementacji założeń strategii można wspomagać się uniwersalną formułą
Identyfikacja – Integracja – Działanie (IIA), która wyraża następujące po sobie procesy
zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów, w tym wypadku wdrożenia zapisów
strategii promocji. Formuła została pomyślana jako pomocnicze narzędzie w aspekcie
wdrażania strategicznych koncepcji w jednostkach terytorialnych. Poszczególne składowe
formuły można rozpisywać i modyfikować, w zależności od zaistniałej sytuacji.
W ramach identyfikacji można diagnozować najatrakcyjniejsze elementy oferty
jednostki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem markowych produktów.
Integracja zakłada harmonijną współpracę wszystkich środowisk danego obszaru na rzecz
wzmocnienia jego wizerunku i pozycji konkurencyjnej. Ostatnim elementem formuły jest
działanie. Zakłada ono realne wprowadzanie w życie wszystkich założeń i konsekwentną
ich realizację wspomaganą monitoringiem.

Rysunek nr 6: Formuła Identyfikacja – Integracja – Działanie

Identyfikacja
(Identification)

Integracja
(Integration)

Działanie
(Action)

Źródło: Opracowanie własne

Formuła ma w założeniu wspierać realizację celów strategii w kontekście integracji
poszczególnych środowisk miejskich na rzecz wspólnego działania w przezwyciężaniu
problemów rozwojowych.
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Transgraniczność i współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa jest istotnym elementem w procesie promocji i rozwoju
miasta. Po akcesji do Unii Europejskiej pojawiły się nowe wyzwania i szanse do
wykorzystania w tym obszarze. Wzajemna wymiana doświadczeń z zagranicznymi
partnerami, np. w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, koncepcji promocji
miasta, sposobów aktywizacji lokalnej społeczności jest nie do przecenienia. W ramach
współpracy

międzynarodowej

tworzy

się

również

wyjątkowa

możliwość

do

zaprezentowania własnej kultury, obyczajów, produktów lokalnych, unikalnych walorów
turystycznych, gościnności, przedsiębiorczości.
W ramach konkretnych działań można zwrócić uwagę na wymianę młodzieży,
porównywanie doświadczeń w obszarze gospodarczym, nawiązywanie kontaktów z
zagranicznymi inwestorami, organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych. Kolejnym obszarem współpracy może być wzajemna promocja i ułatwienia
w dotarciu do potencjalnych klientów i kooperujących podmiotów. Zaznaczyć należy
potrzebę nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami zagranicznymi, w których
odbywają się największe imprezy narciarstwa biegowego i zjazdowego.
W ramach kontaktów międzynarodowych Szklarskiej Poręby należy zaznaczyć
współpracę z gminami: Harrachov (Czechy), Aulum – Haderup (Dania), Kořenov (Czechy),
Bad Harzburg (Niemcy).
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12. Zbieżność założeń Strategii z wewnętrznymi
i zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi
Założenia strategii są spójne z podstawowymi dokumentami strategicznymi, zarówno
na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. W ramach analizy zbieżności celów
pod uwagę wzięto następujące dokumenty:
•

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

•

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013

•

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 r.

•

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008 – 2015

•

Strategia rozwoju turystyki na lata 2007 – 2013

•

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020

•

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

•

Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego

•

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego

•

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonosze i Góry Izerskie

•

Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu jeleniogórskiego na lata 2006 – 2014

•

Strategia Rozwoju Turystyki w Mieście Jelenia Góra i Powiecie Jeleniogórskim

•

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Szklarska Poręba

•

Strategia marketingowa Szklarska Poręba 1999 – 2003

•

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szklarska Poręba
W ramach analizy powyższych opracowań strategicznych brany był pod uwagę, jeżeli

było to możliwe, szczebel celów strategicznych lub obszarów priorytetowych.
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Tabela nr 6: Zbieżność założeń celów strategicznych Strategii z wewnętrznymi
i zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY

Wzrost jakości życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba
Cel strategiczny 1 – Wzmacnianie marki Szklarskiej Poręby
Dokument

Zbieżne założenia

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007 –
2013
Kierunki Rozwoju Turystyki
do 2015 r.
Marketingowa strategia
Polski w sektorze turystyki
na lata 2008 – 2015
Strategia rozwoju turystyki
na lata 2007 – 2013
Program Rozwoju Turystyki
dla Województwa
Dolnośląskiego
Aktualizacja Programu
Rozwoju Turystyki dla
Województwa
Dolnośląskiego
Koncepcja Subregionalnego
Produktu
Turystycznego
Karkonosze i Góry Izerskie
Strategia Rozwoju Turystyki
w Mieście Jelenia Góra i
Powiecie Jeleniogórskim
Strategia zrównoważonego
rozwoju Gminy Szklarska
Poręba/Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta Szklarska
Poręba
Strategia marketingowa
Szklarska Poręba 1999 –
2003

Cel 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej
Obszar priorytetowy I: Produkt turystyczny o wysokiej
konkurencyjności
Cel operacyjny 2: Rozszerzenie atrakcyjnego wizerunku
produktów turystycznych poprzez działania marketingowe
Obszar priorytetowy I: Rozwój produktów turystycznych
Priorytet I: Markowe produkty turystyczne

Priorytet 1: Rozwój produktów

Cel strategiczny
turystycznych

1:

Rozwój

markowych

produktów

Cel strategiczny 1: Wzmocnienie wizerunku Kotliny
Jeleniogórskiej jako obszaru atrakcyjnego dla turystów
krajowych i zagranicznych
Cel strategiczny 1: Rozwój funkcji turystycznowypoczynkowej
Cel strategiczny 2: Kształtowanie funkcji ośrodka sportów
zimowych i letnich
Cel strategiczny 1: Budowa image Szklarskiej Poręby, jako
kurortu całorocznego, zarówno na rynku krajowym, jak i
zagranicznym
Cel strategiczny 2: Jak najlepsze wykorzystanie potencjału
turystycznego Szklarskiej Poręby
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Cel strategiczny 2 – Aktywizacja sfery przedsiębiorczości
Dokument

Zbieżne założenia

Strategia Rozwoju Kraju
2007 – 2015
Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007 –
2013
Strategia rozwoju turystyki
na lata 2007 – 2013
Strategia Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020
Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013
Program Rozwoju Turystyki
dla Województwa
Dolnośląskiego
Koncepcja Subregionalnego
Produktu
Turystycznego
Karkonosze i Góry Izerskie
Strategia zrównoważonego
rozwoju powiatu
jeleniogórskiego na lata
2006 – 2014
Strategia Rozwoju Turystyki
w Mieście Jelenia Góra
i Powiecie Jeleniogórskim

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki
Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Cel 4: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o
wysokiej wartości dodanej, oraz rozwój sektora usług
Obszar priorytetowy V: Wsparcie instytucjonalne
Cel „gospodarczy”: Zbudowanie konkurencyjnej
innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska

i

Cel szczegółowy 2: Rozwój infrastruktury służącej poprawie
jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Priorytet 4: System wsparcia sektora i produktów
turystycznych
Cel strategiczny 5: Uczynienie z sektora turystycznego
Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich sfery stymulującej
rozwój społeczno-gospodarczy i wpływającej na polepszenie
sytuacji na rynku pracy
Cel strategiczny pierwszy: „Po pierwsze gospodarka!”

Cel strategiczny 3: Uczynienie z sektora turystycznego
Kotliny Jeleniogórskiej sfery stymulującej rozwój społecznogospodarczy tego obszaru i kreującej nowe miejsca pracy

Cel strategiczny 3 – Zwiększenie liczby turystów
Dokument
Kierunki Rozwoju Turystyki
do 2015 r.
Marketingowa strategia
Polski w sektorze turystyki
na lata 2008 – 2015
Strategia rozwoju turystyki
na lata 2007 – 2013
Program Rozwoju Turystyki

Zbieżne założenia
Obszar priorytetowy III: Wsparcie marketingowe
Cel operacyjny 3: Stworzenie sprawnego i efektywnego
systemu informacji turystycznej dla poprawy jakości
komunikacji i obsługi turystów
Obszar priorytetowy III: Wsparcie marketingowe
Priorytet 3: Markowa infrastruktura turystyczna
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dla Województwa
Dolnośląskiego
Aktualizacja Programu
Rozwoju Turystyki dla
Województwa
Dolnośląskiego
Koncepcja Subregionalnego
Produktu
Turystycznego
Karkonosze i Góry Izerskie
Strategia zrównoważonego
rozwoju Gminy Szklarska
Poręba/ Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta Szklarska
Poręba

Priorytet 2: Wsparcie marketingowe

Cel strategiczny 2: Tworzenie markowej infrastruktury
turystycznej
Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury technicznospołecznej miasta

Cel strategiczny 4 – Wzmocnienie tożsamości i identyfikacji mieszkańców
ze Szklarską Porębą
Dokument

Zbieżne założenia

Strategia Rozwoju Kraju
2007 – 2015
Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007 –
2013
Kierunki Rozwoju Turystyki
do 2015 r.
Strategia rozwoju turystyki
na lata 2007 – 2013
Strategia Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020
Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007
– 2013
Program Rozwoju Turystyki
dla Województwa
Dolnośląskiego
Aktualizacja Programu
Rozwoju Turystyki dla
Województwa
Dolnośląskiego
Strategia zrównoważonego

Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej
i jej bezpieczeństwa
Cel 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie
spójności społecznej
Obszar priorytetowy IV: Rozwój zasobów ludzkich na rzecz
rozwoju turystyki
Obszar priorytetowy II: Rozwój zasobów ludzkich
Cel „społeczny”: Rozwijanie solidarności społecznej oraz
postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat
Cel szczegółowy 3: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost
konkurencyjności regionu poprzez modernizację i
rozbudowę infrastruktury społecznej

Priorytet 2: Rozwój lokalny turystyki

Priorytet 4: Kapitał ludzki

Cel strategiczny drugi: „Najważniejszy jest człowiek!”

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 – 2020

53

rozwoju powiatu
jeleniogórskiego na lata
2006 – 2014
Strategia zrównoważonego
rozwoju Gminy Szklarska
Poręba/ Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta Szklarska
Poręba

Cel strategiczny 4: Działania na rzecz inicjatyw kulturalnoartystycznych

Źródło: Opracowanie własne
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13. Harmonogram działań i źródła finansowania
Większość działań promocyjnych wymaga zaangażowania środków finansowych.
Sukces realizacji założeń strategii promocji uzależniony jest od właściwego zintegrowania
poszczególnych celów z możliwościami finansowymi Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie. Środki na finansowanie poszczególnych inicjatyw mogą pochodzić z poniższych
źródeł:
•

budżet miasta,

•

środki unijne (w perspektywach 2007 – 2013, 2014 – 2020)

•

środki inwestorów,

•

środki lokalnych fundacji i stowarzyszeń,

•

fundusze celowe (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu),

•

środki centralne (np. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska),

•

środki sponsorów sektora prywatnego i publicznego.
Większość przyjętych celów operacyjnych charakteryzuje się koniecznością ciągłego

działania, w związku z powyższym takie rozwiązanie zakłada permanentną realizację
celów strategii w latach 2010 – 2020.
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14. Monitoring i ewaluacja
Monitoring strategii pozwala kontrolować jej skuteczność, efektywność i korzyści z
realizacji jej założeń oraz umożliwia ewaluację kierunków rozwoju. W obszarze
monitoringu niniejszej strategii wykorzystać można następujące mierniki:
•

liczbę nowopowstałych przedsiębiorstw,

•

wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 1000

mieszkańców),
•

liczbę zlikwidowanych przedsiębiorstw,

•

liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy,

•

liczbę przedsiębiorstw uczestniczących w targach, wystawach,

•

stopę bezrobocia w mieście,

•

liczbę przeprowadzonych kampanii promocyjnych,

•

wzrost liczby turystów,

•

wzrost wydatków turystów przebywających w mieście,

•

wielkość migracji w gminie,

•

poziom tożsamości z miastem,

•

wizerunkowe postrzeganie miasta,

•

stopień wykorzystania bazy noclegowej i gastronomicznej,

•

liczbę organizowanych imprez,

•

liczbę uczestników imprez organizowanych na terenie miasta,

•

liczbę mieszkańców angażujących się w lokalne inicjatywy,

•

liczbę przedstawicieli miast partnerskich odwiedzających Szklarską Porębę,

•

liczbę przedstawicieli Szklarskiej Poręby odwiedzających miasta partnerskie,

•

liczbę wejść na stronę internetową miasta,

•

liczbę miejscowych podmiotów oferujących produkty lokalne,

•

wielkość środków zainwestowanych w sektor turystyczny,

•

liczbę samochodów na rejestracjach spoza powiatu i województwa,

•

liczbę artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych itd. o Szklarskiej

Porębie,
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liczbę informacji o Szklarskiej Porębie w wyszukiwarkach internetowych (np. Google).

•

Za monitoring strategii odpowiedzialna powinna być odpowiednia, powołana przez
Burmistrza Miasta komórka, która będzie składała coroczny raport z postępów w realizacji
założeń dokumentu.

W otwartych warsztatach strategicznych oraz konsultacjach wewnętrznych
udział wzięli:
Lp.
1
2

Nazwisko i Imię
Wichniak Arkadiusz
Sokoliński Grzegorz

Instytucja
Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Przewodniczący Rady Miejskiej

3

Kubiela Zbigniew

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4

Biederman Grażyna

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

5

Kuliczkowska Agnieszka

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

6

Dr Raszkowski Andrzej

7

Szuber Robert

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
w Jeleniej Górze
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej

8

Głębocka Barbara

Lokalna Organizacja Turystyczna

9

Kaczmarski Piotr

Lokalna Organizacja Turystyczna

10

Broś Izabela

Klub Sportowy „Szrenica”

11

Żurowski Zbigniew

Stowarzyszenie Zdolna Dolna
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Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba
tel.: 75 75 47 708
fax: 75 75 47 724
e-mail: boi@szklarskaporeba.pl
Referat Promocji Miasta
ul. Jedności Narodowej 1a
tel.: 75 75 47 740
fax: 75 75 47 742
e-mail: promocja@szklarskaporeba.pl
dr Andrzej Raszkowski
tel. kom.: 608 875 894
E-mail: andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl

15. Załączniki
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Szanowni Pañstwo, Drodzy Przyjaciele,
Program 3 Polskiego Radia wspó³pracuje z miastem Szklarska Porêba ju¿ od 10 lat. W
historii Trójki to lata, którym towarzyszy Wasz entuzjazm, ¿yczliwoœæ oraz inspiracja. W
tym czasie kszta³towa³y siê nasze wspólne pomys³y antenowe, a S³uchacze mieli okazje
cieszyæ siê niezapomnianymi akcjami plenerowymi, które wspó³tworzyliœmy w scenerii
przepiêknej karkonoskiej przyrody.
Dziêki naszemu wspó³dzia³aniu wielu S³uchaczy przekona³o siê jak wspania³y jest
aktywny wypoczynek w kontakcie z natur¹, który mo¿e przerodziæ siê w prawdziw¹
przygodê dziêki kreatywnoœci i ¿yczliwoœci gospodarzy Szklarskiej Porêby.
Powsta³o wiele akcji antenowych, których nie sposób wyliczyæ, dziêki zaanga¿owaniu i
wra¿liwoœci wielu obywateli Waszego Miasta, w górach mog³y odpoczywaæ dzieci ze
œwietlic œrodowiskowych domów dziecka, z czasem wykszta³ci³y siê równie¿
niepowtarzalne wiêzi ³¹cz¹ce Szklarsk¹ Porêbê z Augustowem drugim z miast
partnerskich Trójki.
Nasza wspó³praca mimo up³ywu lat jest wci¹¿ prê¿na i pe³na nowych idei czekaj¹cych
na realizacjê. Jesteœmy przekonani, ¿e dzieje siê tak, poniewa¿ towarzyszy jej
prawdziwa przyjaŸñ i wzajemna otwartoœæ na potrzeby obu stron. Omawiaj¹c nowe
projekty czynimy to nie z przys³owiowym o³ówkiem w rêku, lecz z sercem na d³oni, a
efekty naszej wspó³pracy potwierdzaj¹, ¿e ta metoda jest zdecydowanie lepsza.
¯yczymy Wam wielu sukcesów i deklarujemy chêæ pomocy i wspó³dzia³ania.
Z pozdrowieniami

Trójka, Polskie Radio SA
ul. Myœliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa, tel. (48 22) 645 55 47, fax (48 22) 645 59 47

STOLICA RADIOWEJ TRÓJKI

Szklarska Porêba – Polana Jakuszycka
najlepsze w Polsce tereny narciarskie

Najwiêkszy w Europie Œrodkowej oœrodek narciarstwa biegowego
o unikatowych warunkach mikroklimatycznych i œniegowych,
oferuj¹cy 100 km przygotowanych tras biegowych.

SkiArena Szrenica
centrum narciarstwa zjazdowego

- Nowy wyci¹g - nowe mo¿liwoœci
- Nowa, najd³u¿sza w Polsce szeœcioosobowa kolej linowa
- W 8,5 minuty na Szrenicy
- 12 km nartostrad i stoków slalomowych
- £¹cznie ponad 10 tys. osób na godzinê

Rowerowa Kraina

- 19 tras rowerowych
- £¹czna d³ugoœæ tras to oko³o 450 km
- Trasy o d³ugoœci od 8 do 60 km
- Bogaty kalendarz imprez i zawodów
- Najwiêkszy w Europie Œrodkowej
Festiwal Rowerowy BIKE ACTION

Magiczny Szlak Ducha Gór

Najlepszy Produkt Turystyczny
powiatu jeleniogórskiego 2010 r.

Mineralogiczna stolica Polski

Szklarska Porêba pretenduje do miana Mineralogicznej Stolicy Polski, a oferta
mineralogiczna z ka¿dym rokiem staje siê coraz bogatsza. Powszechnie wystêpuj¹cych w
Karkonoszach i Górach Izerskich minera³ów sklasyfikowano ponad 50.

Szklarskie eventy

Unikalne walory przyrody

Geopark Krajowy
w Karkonoszach

Kulturalny wymiar miasta
Leœna Huta

Duch Gór

Dom Wlastimila Hofmana

Ekoglass

Dom Carla i Gerharta
Hauptmannów

Aleja Trójkowych Gwiazd

Miasto dla aktywnych

Szlaki tematyczne

Szlak Waloñski
Jest to trasa ³atwa, dostêpna dla wszystkich
turystów niezale¿nie od wieku i stopnia
przygotowania, bogato ilustrowana tablicami z
opisami ciekawszych miejsc szlaku,
oznaczona jako œcie¿ka dydaktyczna kolorem
czerwonym.

Du¿a Sztaudyngerowska
Trasa Turystyczna
Trasa poœwiêcona wybitnemu fraszkopisarzowi, jakim
by³
Jan Izydor Sztaudynger
"Krajobrazy jak ziarnka ró¿añca odmawiam,
Nie pragnê nowych, stale stare wznawiam,
I na tych samych, z pasj¹ ci¹gle now¹
Nalepiam moje niedo³ê¿ne s³owo.
Widaæ mnie tknê³a Sopliców choroba,
Nic prócz ojczyzny mi siê nie podoba."

Nagrody

Bieg Piastów

- Najlepszy Produkt
Turystyczny 2010
- Masowa Impreza Roku 2009
- Najlepsze Dolnoœl¹skie

