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Hiszpania nie od razu stała się Mekką turystów. Jeszcze 20 
lat temu kraj ten w świadomości przeciętnego Europejczyka 
uchodził za prowincję. Wpływ na tę zmianę miała skutecznie 
przeprowadzona kampania promocyjna hiszpańskich miast w 
kraju i zagranicą. Ich nowy wizerunek spowodował napływ 
inwestorów i turystów z całego świata. 
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O tym, że trzeba się promować wiedzą rów-
nież polskie samorządy. Część z nich ma już 
na swoim koncie skutecznie przeprowadzone 
kampanie promocyjne, część dopiero się uczy. 
W urzędach gmin i miast powstają specjalne 
komórki zajmujące się promocją regionu. Bywa 
jednak, że urzędnicy zajmujący się promocją nie 
są do tego przygotowani i na gorąco zdobywają 
potrzebną wiedzę.
Marketing terytorialny na dobre 
wchodzi do planów strategii roz-
woju polskich miast. „Samorzą-
dowcy powinni być świadomi tego, 
że dobra marka miasta czy regionu 
to najdroższy skarb. Co zrobić, 
żeby stworzyć pozytywny wizeru-
nek małej i dużej ojczyzny na świe-
cie? Warto skorzystać z marketingu 
terytorialnego. Jeszcze niedawno włodarze 
wielu miast i regionów, słysząc o tym, stukali się 
w czoło i mówili, że przecież nie chcą niczego 
sprzedawać. – Tymczasem to coś bardzo poważ-
nego. Za tym pojęciem kryje się wiele działań, 
których głównym celem jest zmiana sposobu 
myślenia, postawy i zachowania poszczegól-
nych grup ludzi zgodnie z oczekiwaniami danego 
miasta – wyjaśnia prof. Andrzej Szromnik, prze-
wodniczący rady programowej Festiwalu Pro-
mocji Miast Polskich.” (Marcin Zawiślański, 
Niekoniecznie musi być drogo, byle było sku-
tecznie, „Puls Biznesu”, 23.04.2007). Festiwal 
Promocji Miast Polskich odbył się w tym roku w 
Polsce po raz pierwszy. Tematem przewodnim 

były najciekawsze projekty związane z promocją miast i wiedza na ten 
temat. Wydarzenie to stało się symbolem integracji środowiska samo-
rządowego, biznesu i branży reklamowej oraz promowania najwyższych 
standardów pracy, kreatywności, rzetelności i zaangażowania w proces 
budowania wizerunku i promocji miast. Organizatorem i pomysłodawcą 
projektu jest Grupa Ströer w Polsce. Patronat honorowy nad pierwszą 
edycją Festiwalu objął Związek Miast Polskich oraz Polska Organizacja 
Turystyczna. „- Festiwal jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia wyda-
rzenia, które już stało się znaczącym i prestiżowym forum wymiany wie-

dzy i doświadczeń pomiędzy 
osobami na co dzień zajmu-
jącymi się tworzeniem i reali-
zacją strategii promocyjnych 
zmierzających do budowania 
mocnego, rozpoznawalnego 
wizerunku miast” - mówi 
Anna Proszowska-Sala, pub-
lic affairs manager Grupy 

Ströer, szef projektu (www.outdoordlamiast.pl).

Zarobić na sporcie
Od kilku lat ważnym działaniem promocyjnym polskich miast jest wyko-
rzystanie dużych medialnych wydarzeń, które powoli stają się wizytówką 
regionów. Z im większym rozmachem przygotowana impreza, tym lepiej 
samo miasto promuje swoje organizatorskie walory. Do tej pory prym 
w tej dziedzinie wiódł w Polsce wyścig Tour de Pologne. „- Nasz wyścig 
oprócz walorów sportowych służy promocji kraju. Najbliższy Tour de 
Pologne został jednym z trzech najważniejszych wydarzeń sportowych 
września w stacji telewizyjnej Eurosport. Stacja przeprowadzi 16 godzin 
transmisji, które oglądane będą w Europie, obu Amerykach, Chinach i 
Japonii. Przy okazji kolarskiej imprezy będziemy przypominać, że nasz 
kraj dostał organizację kolejnej wielkiej sportowej imprezy – mistrzostw 
Europy w piłce nożnej – zaznaczył Czesław Lang, dyrektor TdP.” (Bar, 
Promocja przez wyścig, „Sport”, 21.04.2007).

Marketing terytorialny na 
dobre wchodzi do planów 
strategii rozwoju polskich 
miast

Polish city 
– province or prosperity?
Jak promuje się polskie regiony

Hasła promocyjne miast – przykłady:

Poznań stawia na sport
Poznaj Poznań
Tu warto żyć (Poznań)
Odważ się. Zobacz sam (Gdańsk)
Gotyk na dotyk (Toruń)
Skocz do Łodzi
Zaloguj się w Łodzi
Wrocław – twoje klimaty
Sopot – kurort pełen życia
Kraków – dowolny kierunek zwiedzania
Opole – miasto bez granic 

Sposób promocji 

Źródło: Media Navigator, dane za okres 01.12.2006 do 31.05.2007
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Teraz na ustach wszystkich jest największa w historii Polski impreza spor-
towa Euro 2012. To dla nas w kontekście promocji na świecie dar z niebios. 
Choć polscy samorządowcy już jakiś czas temu zaczęli wpisywać do strategii 
miast kampanie reklamowe, po ogłoszeniu przez UEFA wyników konkursu 
głośno u nas o promocji jak nigdy dotąd. Idą za tym olbrzymie pieniądze, a 
to dla polskich miast najważniejsze. Oznacza to, że przy planowaniu strategii 
promocyjnych samorządowcy powinni brać pod uwagę głównie te atuty, za 
którymi idą inwestorzy, turyści i potencjalni przyszli mieszkańcy.
Na Euro zarobią nie tylko te miasta, w których planowane są rozgrywki. 
Szans w Euro dopatrują się również władze innych miast. Na imprezie mogą 
skorzystać bowiem nie tylko te miejscowości, w których bezpośrednio 
odbędą się mecze. Samorządowcy miast położonych w tych regionach już 
zacierają ręce. Co najmniej sześć miast położonych w okolicach Katowic ma 
zamiar ubiegać się o uzyskanie statusu bazy treningowej dla reprezentacji, 
które będą uczestniczyły w Euro 2012. „Zapewne nie ma miasta w regionie, 
które nie chciałyby użyczyć swojego stadionu jako miejsca dla treningów 
reprezentacji uczestniczących w Euro. (…) – W ofercie Chorzowa wymie-
niliśmy sześć ośrodków, które mogłyby stać się bazą dla drużyn.” (Maciej 
Blaut, Śląskie stadiony czekają na Euro 2012, „Gazeta Wyborcza – Kato-
wice”, 25.04.2007).
Skorzystają również miejscowości, które mogą poszczycić się centralnym 
położeniem na mapie Polski. Te, które ten przywilej posiadają już podno-
szą głosy o zyskach płynących do kasy miasta. Bydgoszcz daje sobie cztery 
lata na intensywną reklamę. „Już teraz powinniśmy skupić się nie tylko na 

trasie S5, ale również na gruntownej moderni-
zacji linii kolejowej Gdynia-Gdańsk-Bydgoszcz-
Poznań-Wrocław. Droga S5 – bezwzględnie. Do 
tego intensywna promocja miasta jako zaplecza 
noclegowego dla turystów, gdyż jako położone 
centralnie (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wroc-
ław) możemy być doskonałą bazą wypadową 
dla kibiców z innych miast. (…) Mamy 4 lata na 
intensywną reklamę Bydgoszczy!” (Autor nie-
znany, Położenie Bydgoszczy a ME 2012, „Gazeta 
Wyborcza – Bydgoszcz”, 21.04.2007). Coraz głoś-
niej o Euro mówi się także w Toruniu. Torunianie 
są jednak w tej kwestii podzieleni. Część z nich 
twierdzi, że miasto powinno stać się zapleczem 
treningowym dla jednej z drużyn, część propo-
nuje skupić się na walce o przyciągnięcie do miasta 
milionów turystów. I to drugie rozwiązanie brzmi 
sensowniej. Maciej Grześkowiak, szef sztabu 
organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Noż-
nej Euro 2012, opowiadał 6 czerwca na spotkaniu 
u marszałka o nowo wybudowanych stadionach w 
Portugalii, które po Euro 2004 stoją puste. „My 
w razie czego otworzymy na nich, wzorem Sta-
dionu Dziesięciolecia, kolejne targowiska. Ale nie 
o to przecież chodzi. Organizując działania pro-
mocyjne, trzeba przede wszystkim przeanalizo-
wać doświadczenia twórców podobnych imprez. 
Z jakich atrakcji korzystali kibice w Niemczech? 
Gdzie spali i jak spędzali czas pomiędzy meczami? 
W trakcie mistrzostw Niemcy odwiedziło ponad 
5 mln turystów, a tylko pół miliona było bezpo-
średnimi uczestnikami wydarzeń sportowych. Tę 
rzeszę ludzi trzeba zagospodarować, proponując 
im atrakcje turystyczne naszego regionu. Każdy 
z nich może zostawić po kilka złotych, euro czy 
dolarów w naszym mieście.” (Wojciech Łopaciń-
ski, Toruń – Zareklamuje nas Euro 2012, „Gazeta 
Wyborcza – Toruń”, 08.06.2007).

Polska „prowincja” niczym 
Dawid w walce z Goliatem
Polskie małe i średnie miasta mają się czym 
chwalić. Lokalny biznes, zabytki, atrakcje spor-
towe, kultura, bogata historia to atuty nie do 
przecenienia. Dobra promocja miasta to pod-
stawa, jeśli chcemy, by turyści docenili jego 
potencjał. Co z tego jednak, że miasto ma 
zabytki i ciekawe atrakcje, jeśli nie umie tego 
sprzedać?
W mniejszych miejscowościach główne prze-
kazy reklamowe bazują na atrakcjach turystycz-
nych i zachętach dla inwestorów. Nic dziwnego, 
bogate w kulturę, posiadające nierzadko znane i 
cenione ośrodki akademickie polskie miasta do 
rozwoju potrzebują przede wszystkim pręż-
nie działających przedsiębiorców. Na początku 
roku ofensywę medialną podjął Płock. Na pro-
mocję władze miasta postanowiły przeznaczyć 

Miasta promujące się za granicą

Źródło: Media Navigator, dane za okres 01.12.2006 do 31.05.2007
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w tym roku 250 tys. zł. Rozpoczęła się kampania w prasie, między 
innymi w magazynie LOT-u. Kolorowy miesięcznik nie został wybrany 
przypadkowo. „Lot co roku przewozi blisko 4 mln pasażerów, w tym 
kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców na najpopularniejszych trasach do 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i na Daleki Wschód. 
Podczas lotu wszyscy czytają firmowe pismo „Kaleidoscope”. Miesięcz-
nik trafia nie tylko do samolotów, 
ale również do przedstawicielstw 
krajowych i zagranicznych przewoź-
nika, dostępny jest na największych 
targach i imprezach promocyjnych 
w kraju oraz zagranicą. (…) Płock 
jest widoczny, o Płocku się mówi. 
Przedsiębiorcy, z którymi negocju-
jemy wejście do miasta, często przy-
znają, że zauważyli nas dzięki reklamom w mediach. [Jarosław Troch, 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwoju gospodarczego].” (Sebastian 
Śmietanowski, Płock w locie po inwestora, „Gazeta Wyborcza – Mazow-
sze”, 31.01.2007). Płock również widzi szanse w Euro 2012. Wójt miasta 
proponuje turystykę leśną i wodną. Jego zdaniem miejscem, do którego 
mogą przyjechać kibice może być Łąsk. „Tak się składa, że właśnie dziś 
po raz kolejny dyskutowaliśmy, jak zagospodarować teren wokół jezior, 
urządzić więcej wypożyczalni sprzętu wodnego” – mówi. (Arkadiusz 
Adamowski, Wygrać Euro dla Płocka, „Gazeta Wyborcza – Mazowsze”, 
20.04.2007). 

Stawiamy na ludzi
Stolica zapomnianej do niedawna wschodniej Polski zaczyna również 
walczyć o swój wizerunek. Białystok w ocenie atrakcyjności polskich 
miast wypada zdecydowanie poniżej możliwości i stanu rzeczywistego. 
„Polacy o Białymstoku nie wiedzą zbyt wiele, co więcej, zdaniem samo-
rządowców postrzegają to miasto przez pryzmat starych i nowych ste-
reotypów (Kononowicz jako niedoszły prezydent). Dopiero jak ktoś tu 
przyjedzie, jest miło zaskoczony. Tymczasem Białystok to miasto pełne 
życia kulturalnego, a białostockie uczelnie pracują pełną parą. Z roku na 
rok rośnie liczba studentów”. Samorządowcy zgodnie przyznają, że naj-
większym kapitałem miasta są ludzie. Niestety nikt nie ma pomysłu, jak 
zatrzymać uciekających za granicę absolwentów. (Jan Kwasowski, Nasz 
Skarb to ludzie, ale wizerunek fatalny, „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 
05.03.2007).
Uciekająca za granicę młodzież to problem nie tylko wschodniej strony 
Polski. Już dwa lata temu próbował zmierzyć się z nim superatrakcyjny 

Wrocław. „Wracajcie do Wrocławia, tu jest 
praca!” – akcja pod tym hasłem rozpoczęła się 
we Wrocławiu we wrześniu 2006 roku. 
Pierwszym etapem kampanii były billboardy 
mające promować Wrocław. Ogromne reklamy 
pokazywały miasto z jak najlepszej strony i 

zachęcały nie tylko „byłych” 
Wrocławian, ale także ludzi 
z całej Polski do przyjazdu, 
osiedlenia się i podjęcia 
pracy w mieście. Władze 
Wrocławia prowadzą teraz 
kolejną kampanię promo-
cyjną „Wrocław – Twoje kli-
maty”. Jej grupą docelową 

są przyszli studenci m.in. z Bydgoszczy, Kielc, 
Gorzowa Wielkopolskiego i Śląska. „Taki wybór 
nie dziwi. Wrocław zawczasu szuka wykształco-
nych kadr dla walących drzwiami i oknami inwe-
storów zagranicznych.” (Autor nieznany, Wroc-
ław szuka studenckiego narybku, „Puls Biznesu”, 
17.04.2007). Gorzów jednak nie zamierza tak 
łatwo oddawać „swoich ludzi”. Liczy na to, że 
jego mieszkańcy rozsiani po całym świecie dzięki 
wzmocnieniu więzi ze swoim rodzinnym mia-
stem w naturalny sposób będą je promować. To 
również ma się przełożyć na wzrost inwestycji 
w regionie. Ma temu służyć akcja „Gorzowia-
nie wszystkich krajów łączcie się”, zainicjowana 
przez senatora rodem z Gorzowa Wielkopol-
skiego Jacka Bachalskiego. Oprócz billboardów 
w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie 
oraz Berlinie i Londynie uruchomił on również 
stronę www – ex-gorzowianie.

Jak nas promują?
Mieszkańcy miast nie zawsze są zadowoleni ze 
sposobów promowania ich regionów. „Nie-
udolna promocja utrwala wizerunek Bydgoszczy 
jako miasta bez znaków szczególnych. Jeśli nic 
się nie zmieni, pozostaniemy synonimem zapy-
ziałej prowincji. (…) Dlaczego tak się dzieje? Bo 
ludziom odpowiedzialnym za promocję Byd-
goszczy brakuje konkretnej, jasno sprecyzowa-
nej wizji miasta, jaką chcielibyśmy sprzedać. W 
efekcie organizowane są różne nieskoordyno-
wane akcje, które prowadzą donikąd.” (Jacek 
Gałęzewski, Urzędnicy źle nas promują, „Gazeta 
Wyborcza – Bydgoszcz”, 19.04.2007). 
Poznaniacy jak chyba żadne inne polskie miasto 
narzekają na działania promocyjne prowadzone 
przez władze stolicy Wielkopolski. Jeszcze do 
niedawna Poznań porównywany był do Wrocła-
wia, teraz pozostaje daleko w tyle. „Nie promu-
jemy Poznania! Poznań – kolebka Polski, pierw-
sze biskupstwo, wiele niezwykłych wydarzeń w 
dziejach. A obecnie? Niestety liczba turystów 
w naszym mieście nie wzrasta. Promocja mia-

Przekaz promocji/reklamy

Źródło: Media Navigator, dane za okres 01.12.2006 do 31.05.2007
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sta, mówiąc krótko, leży. (…) Dlaczego Poznań 
przez szereg ostatnich lat nie wydał żadnych 
sensownych folderów promujących? (…) Dla-
czego Informacja Turystyczna na Starym Rynku 
jest zamknięta w wieczory i weekendy nawet w 
środku sezonu letniego?” (Autor nieznany, Listy, 
„Głos Wielkopolski”, 01.03.2007). Jak wynika z 
raportu PricewaterhouseCoopers, wizerunek 
Poznania na tle innych miast wypada blado. „O 
tym, że promocja naszego miasta jest nijaka, 
pisało na naszych łamach wielu poznaniaków w 
ramach debaty „Przystanek Poznań”. Kilka dni 
temu prezydent Ryszard Grobelny zapowiedział, 
że w magistracie powstanie specjalna komórka, 
która zajmie się promocją marki Poznań.” (RED, 
Jak dobrze wypromować Poznań, „Gazeta 
Wyborcza – Poznań”, 21.03.2007). Z krytyką ze 
strony mediów spotkał się udział władz miasta 
w Festiwalu Promocji Miast Polskich. „Delegacja 
z Poznania także wybiera się na festiwal, tyle że 
nie wiadomo jeszcze, co dokładnie będzie tam 
robić. Pewne jest jedynie to, że prezydent Gro-
belny zapowiedział swój udział w tzw. panelu 
prezydentów (…). Czy to już wszystko? Co jesz-
cze w planach? – Na razie jeszcze nie dograli-
śmy szczegółów, cały czas się zastanawiamy, w 
następnym tygodniu będzie wiadomo coś więcej 
– mówi „Gazecie” wiceprezydent Poznania Jerzy 
Stępień, który ostatnio z wielkim hukiem zapo-
wiadał rychłe pojawienie się w Urzędzie Mia-
sta nowego biura obsługi inwestorów i promo-
cji inwestycji.” (DAN, Promocja? Po szczegóły 
proszę dzwonić – najlepiej za tydzień, „Gazeta 
Wyborcza – Poznań”, 19.03.2007). Być może 
błędem władz miasta jest to, że w Poznaniu 
promocją zajmuje się zbiurokratyzowany urząd. 
Inne miasta rozwiązują ten problem, zatrudnia-
jąc do prowadzenia kampanii promocyjnych 
profesjonalne agencje reklamowe.

Zaufać profesjonalistom
Na wynajęcie jednej z najlepszych firm reklamo-
wych na rynku zdecydowały się władze Gdań-
ska. Firma PZL wcześniej dała się poznać dzięki 
reklamom sieci Plus GSM z kabaretem Mumio 
w roli głównej. Gdańszczanie stawiają na oba-
lenie stereotypów – miasto do tej pory było 
kojarzone głównie z Solidarnością i jej burzliwą 
historią. Główny element kampanii – 30-sekun-
dowy film intryguje i wzbudza kontrowersje. 
„Klip reklamowy jest utrzymany w nieco mrocz-
nym klimacie, wyraźnie nawiązującym do filmów 
Alfreda Hitchcocka czy przygód Sherlocka Hol-
mesa. Zaczyna się od otwierających i gwałtownie 
zatrzaskujących się drzwi do Bazyliki Mariackiej. 
Dalej są gdańskie kamienice, rzygacz z ul. Maria-
ckiej, Fontanna Neptuna, morze. Nie ma tu bez-
chmurnego nieba, roześmianych twarzy czy sie-

lankowych obrazków. W tle komentarz lektora głosi: „W tym mieście jest 
coś niezwykłego. Trudno to wyrazić słowami. (…) Więc nie pytaj nas, co 
takiego jest w Gdańsku, tylko odważ się. Zobacz sam.” (Michał Lewandow-
ski, Klimat jak z Hitchcocka, „Dziennik Bałtycki”, 16.04.2007). Krzysztof 
Dzierżak, dyrektor zarządzający PZL, powiedział: „– Przygotowując spot, 
chcieliśmy oderwać się od solidarnościowej historii miasta. Zaintrygować, 
zaciekawić, pokazać, że Gdańsk stać na jeszcze więcej. Dlatego film jest nie-
odpowiedzialny.” (Katarzyna Włodkowska, Gdańsk to miasto warte pozna-
nia, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto”, 16.04.2007).
Na profesjonalną agencję postawił też Urząd Marszałkowski województwa 
śląskiego. Wiceprezes firmy Grupa Eskadra Mateusz Zmyślony uważa, że 
to najciekawsze województwo w Polsce. „W tym roku Urząd chce wydać 
na promocję regionu co najmniej 1,3 mln zł. W zeszłym poszło na ten cel 
milion złotych. – Chcemy zmienić obraz regionu nie tylko wśród biznesme-
nów, ale też wśród mieszkańców województwa. Musimy sobie uświado-

Pomiar 7 kapitałów w porównywanych miastach 
(średnia dla 7 miast = 100pkt)

Źródło: Wojciech Pelowski, Za 10-15 lat dogonimy Europę, „Gazeta Wyborcza”, 
09.03.2007
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mić, że produkujemy 20 proc. dochodu narodo-
wego. Mamy powody do dumy – mówi Tadeusz 
Adamski, dyrektor wydziału polityki gospodarczej 
Urzędu Marszałkowskiego.” (Przemysław Jedlicki, 
Częstochowa to nie Śląsk, „Gazeta Wyborcza – 
Częstochowa”, 17.02.2007).

Nie tylko w Polsce
Promocja polskich miast nie powinna zamykać 
się w granicach kraju. Skuteczne działania mają 
bowiem na celu przyciągnięcie zagranicznych 
turystów i inwestorów. Jak na razie prym w zagra-
nicznej promocji wiedzie Wrocław. „W zeszłym 
roku media informowały o umieszczanych przez 
Wrocław plakatach w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
ale był to tylko fakt medialny. – Planujemy roz-
mieszczenie billboardów na Wyspach w tym roku. 
W 2006 skoncentrowaliśmy się na Ukrainie, gdzie 
promowaliśmy nasze uczelnie i zachęcaliśmy do 
przyjazdu do nas – wyjaśnia Paweł Romaszkan, 
dyrektor wrocławskiego biura promocji miasta.” 
(Adrian Chimiak, Pokazujmy atuty miast, „Puls 
Biznesu”, 23.04.2007).
Władzom Trójmiasta marzy się wspólna promo-
cja na billboardach w całej Europie. Już teraz akcja 
reklamowa będzie odbywać się na terenie miast, 
z którymi Gdańsk ma połączenia lotnicze, a więc 
m.in. w Londynie, Glasgow, Edynburgu, Dublinie 
czy Shannon. Natomiast reklama prasowa ma 
zostać opublikowana m.in. w tygodnikach „The 
Sun”, „The Glasgow Herald”, „Daily Record”, 
„The Evening News”, „Evening Echo” i „Ayshire 
Post” (Andrzej Krasiński, Nowoczesna promo-
cja miasta w kraju i za granicą, „Gazeta Prawna”, 
25.04.2007). 
Polskie władze samorządowe coraz chętniej biorą 
udział w zagranicznych targach. W tym roku atuty 
swojego miasta postanowili w Berlinie zaprezen-
tować na przykład torunianie. Targi w Berlinie to 
największa i jedna z najbardziej znaczących imprez 
turystycznych na świecie. „Mają charakter promo-
cyjno-handlowy i prezentują ofertę turystyczną 
najciekawszych miejsc z całego świata. (…) Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się rzeźby Dariusza 
Przewięźlikowskiego wzorowane z obrazu pasyj-
nego wiszącego w kościele św. Jakuba w Toru-
niu. Ciekawość wzbudzała też miniatura średnio-
wiecznej kogi autorstwa Adama Błaszczyka oraz 
drewniane aniołki malowane ręcznie przez toruń-
ską artystkę Nataszę Piskorską.” (Michał Zaręba, 
Z wizytą u zachodnich sąsiadów, „Gazeta Pomor-
ska – Toruń”, 13.03.2007). Czy działania polskich 
władz sprawią, że nasz kraj przyciągnie zagranicz-
nych inwestorów i turystów? Jest na to szansa, 
są dobre chęci, a i pieniądze mogą się znaleźć. 
Wszystko zależy od konsekwentnie prowadzo-
nych działań promocyjnych.

Maciej Dominiak 

Wydatki miast na reklamę w 2006 roku, 
w mln zł.

Źródło: Tomasz Kamyk, Miasta się reklamują, „Dziennik”, 16.02.2007

Alicja Bykowska, 
Dyrektor Zarządzający 

Media Navigator
Analiza treści medialnych z ostat-
niego półrocza wskazuje, że prob-
lematyka promocji miast jest 
tematem istotnym zarówno w dzia-
łaniach podejmowanych przez dane 
miasto, jak i w świadomości jego 
mieszkańców. Zainteresowanie tą 
tematyką jest dobrze widoczne 
m.in. w kontekście zbliżających się 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej, 
o ile jednak nie ma jeszcze konkret-
nych rozwiązań na promocję miast 
i regionów w tym właśnie aspekcie, 
o tyle w prasie nie brak pomysłów ze strony włodarzy, redaktorów, a 
także czytelników na udaną promocję. Można pokusić się o wniosek, że 
władze miast coraz lepiej zdają sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie 
w dobrym city marketingu. Do pozytywnych przejawów należy zaliczyć 
poszukiwanie jak największej liczby atutów miast, rosnącą świadomość 
i chęć wykorzystania zasobów kulturalnych, historycznych, krajobrazo-
wych czy wreszcie inwestycyjnych. Na uwagę zasługuje także swoiste 
branżowe ożywienie w postaci konkursów, konferencji i festiwali związa-
nych z właściwym kreowaniem marki. Wydaje się również, że opinia pub-
liczna jest na punkcie promocji miasta niezwykle wyczulona. Widoczne 
jest to zwłaszcza w większych aglomeracjach, gdzie dominacja postaw 
obywatelskich jest z pewnością lepiej zauważalna. Niepowodzenia, 
bierność, brak kreatywności czy niekonsekwencja ludzi odpowiedzial-
nych za promocję spotykają się z wyraźnym napiętnowaniem ze strony 
dziennikarzy i czytelników. Zainteresowanie problemem dobrze oddaje 
oddźwięk, z jakim spotkała się akcja „Przystanek Miasto” na łamach 
regionalnych mutacji „Gazety Wyborczej”. Zaangażowanie internautów 
w dyskusję świadczy o tym, że nie jest im obojętny wizerunek i marka 
miasta, w którym mieszkają. Dopatrywać się zatem można pozytywnych 
przejawów patriotyzmu lokalnego, rywalizacji miast i regionów, stawia-
nia na oryginalność, piętnowania władz kopiujących inne pomysły, dawno 
wprowadzone w życie itd. Na razie dominują jednak artykuły, w których 
pojawiają się raczej plany i sugestie udanych promocji niż sprawozdania 
czy informacje na temat strategii akcji już prowadzonych. Można jednak 
odnieść wrażenie, że temat w najbliższym czasie nie zaniknie i dyskusja 
nad wypromowaniem miast będzie stałym elementem przekazu medial-
nego, zwłaszcza w tytułach regionalnych.

Fot: Media Navigator


