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Po co strategia marki?



Przesłanki i cele:

1. Zdiagnozowanie obecnej pozycji marki regionu turystycznego Kociewie.

2. Uaktualnienie i uwspółcześnienie pierwotnych założeń marki („Kociewska

Stecka”, 2006 r.). W tym określenie konkurencyjnej idei marki regionu.

3. Zaplanowanie spójnych działań marketingu turystycznego w dłuższym

horyzoncie czasowym.

4. Podniesienie rangi oraz świadomości ważności turystyki, zarówno jako ważnej

gałęzi gospodarki regionu, jak i idei budującej tożsamość lokalną i

powodującej dumę wśród interesariuszy turystycznych i mieszkańców

regionu.



Czego dowiedzieliśmy się 
o turystyce na Kociewiu?



2 na 3 odwiedzających 
(turystów) pochodzi z regionu 
(woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie)



Regiony emisyjne

67 %



9 na 10 odwiedzających (turystów) 
słyszało o Kociewiu wcześniej





Ale jedynie niewiele ponad 1/3 kojarzyła 
dotychczasowy znak promocyjny regionu.





Ponad połowa odwiedzających 
(turystów) to osoby w „średnim” wieku (30-

50 lat)





Co drugi odwiedzający 
(turysta) przyjechał na 

Kociewie z rodziną





7 na 10 turystów przyjeżdża aby zwiedzać region 
(objazd), bez wyraźnie wskazanego motywu 

przyjazdu





Region turystyczny Kociewie kojarzył się 
przyjezdnym ogólnie 

z turystyką, a także kulturą, kulinariami 
i wybranymi miastami / atrakcjami 

(Pelplin, Gniew, Starogard)…



Skojarzenia wszystkich odwiedzających Skojarzenia odwiedzających spoza regionu



Jednak za największe atuty turystyczne 
regionu zostały uznane 

ZAMKI i PRZYRODA. 



Największe atuty turystyczne Kociewia



W charakterystyce regionu dominują odniesienia 
do historii 

i atrakcyjnego położenia.





Turyści są najbardziej zadowoleni 
z pobytu w zakresie jakości obsługi, 

a najmniej w zakresie informacji turystycznej / 
oznakowania. 



Jakości 
obsługi 

(gościnność)

Informacja 
turystyczna / 
oznakowanie 
turystyczne

Kuchnia 
regionalna / 

produkty 
lokalne

Atrakcje 
turystyczne

Dostępność 
komunikacyjna / 
poruszanie się po 

regionie

4,45 3,91 4,26 4,12 4,33

Ocena zadowolenia z pobytu na Kociewiu turystów (w skali 1-5) w zakresie 



Co drugi odwiedzający chce 
polecać Kociewie jako atrakcyjną destynację 

turystyczną. 





Natomiast praktycznie wszyscy odwiedzających 
chcą powrócić!





Do czego doszliśmy ?



Za wiodącą konkurencję dla regionu 
turystycznego Kociewia zostały uznane Kaszuby i 

Bory Tucholskie.



Region / obszar
Cechy wspólne 

(podobieństwa)?
Przewagi konkurenta

Co nas różni
(nasze przewagi)?

Kaszuby
 Położenie (bliskość)
 Walory przyrodnicze 

(lasy, jeziora)

 Większa rozpoznawalność
 Silnie wyeksponowana 

kultura i tradycja kaszubska 
(język, haft, strój, obyczaje)

 Lepsza dostępność komunikacyjna (drogowa)
 Region jeszcze nie odkryty, nie zadeptany 

turystycznie
 Lepsza relacja cena-jakość
 Więcej zabytków historycznych (zamki)

Bory Tucholskie
 Położenie (bliskość)
 Walory przyrodnicze 

(lasy, jeziora)

 Rozpoznawalna marka
 Lepiej rozwinięta 

infrastruktura turystyczna

 Więcej atrakcji kulturowych i historycznych 
(zamki)

 Bardziej urozmaicony krajobraz
 Lepsza dostępność komunikacyjna (drogowa)

Pojezierze 
Brodnickie

 Wspólne województwo 
(kujawsko-pomorskie)

 Region atrakcyjny 
przyrodniczo (jeziora, 
lasy)

 Więcej akwenów do 
uprawiania turystyki aktywnej-
wodnej

 Lepsza dostępność komunikacyjna (drogowa)
 Więcej atrakcji kulturowych i historycznych (zamki)
 Bardziej spójny i lepiej zarządzany marketingowo 

region turystyczny

Mazury
 Podobne walory 

przyrodnicze (lasy, 
jeziora)

 Bardzo silna marka turystyczna
 Bardzo dobra i urozmaicona 

infrastruktura i baza 
turystyczna

 Więcej akwenów do turystyki 
aktywnej-wodnej

 Region jeszcze nie odkryty, nie zadeptany 
turystycznie

 Nacisk na turystykę zrównoważoną
 Lepsza dostępność komunikacyjna (drogowa)
 Lepsza relacja cena-jakość

Żuławy Wiślane
 Położenie (bliskość)
 Wisła i jej doliny

 Kluczowe zabytki historyczne tj. 
Malbork

 Więcej rzek, krajobraz

 Bardziej spójny i lepiej zarządzany marketingowo 
region turystyczny

 Lepsza dostępność komunikacyjna (drogowa) spoza 
3-miasta

Warmia
 Podobne walory 

kulturowo-historyczne 
(zabytki, miasta)

 Nieco większa 
rozpoznawalność

 Bliskość Mazur

 Bardziej urozmaicony krajobraz, widoczne walory 
przyrodnicze 

 Bliżej dużej aglomeracji (3-miasto) i lepsza 
dostępność komunikacyjna

Konkurencja 
wewnętrzna

UWAGA: W przypadku braku rozpoznawalności Kociewia jako spójnego regionu turystycznego oraz braku odpowiedniej
redystrybucji ruchu turystycznego wewnątrz regionu (np. w formie polecania się wzajemnie) może następować zjawisko
konkurencji wewnętrznej, tzn. turyści poszczególne miejsca, atrakcje regionalne będą rozpatrywać jako alternatywę, a nie jako
powiązane elementy.



DANE GUS/BDL 
za 2018 rok

Miejsca noclegowe 
na 1000 ludności 

(ogółem)

Udzielone noclegi na 
1000 ludności (ogółem)

Dynamika miejsc 
noclegowych 
całorocznych               

(n-1=100)

Turyści korzystający z 
noclegów na 1000 
ludności (ogółem)

Powiat tczewski 7,59 688,65 107,0 369,82

Powiat starogardzki 9,72 688,42 99,1 207,03

Powiat świecki 9,02 804,68 71,3 456,47

Powiat kartuski  (K) 22,74 1 340,49 97,2 442,65

Powiat tucholski (BT) 24,52 1 323,12 144,2 474,00

Analiza wskaźnikowa konkurencji 



Za najbardziej wyróżniający i atrakcyjny 
potencjał marketingowy zostały uznane 

wątki historyczne 
(miejsca, obiekty, atrakcje, historie) 

oraz dostępność. 



Matryca analizy potencjału

Wyróżnialność / unikalność potencjału 

SŁABA PRZECIĘTNA DOBRA WYRÓŻNIAJĄCA

A
tr

ak
cy

jn
o

ść
 

(o
b

ec
n

a 
ro

zp
o

zn
aw

al
n

o
ść

, m
o

d
a)

SŁABA

Dziedzictwo poprzemysłowe 

(papiernicze, elektrownia Żur)

Osadnictwo rolnicze, doskonałe 

gleby

PRZECIĘTNA Caravaning

Miasta Kociewia – Starogard 

(stolica), Tczew (most)

Festiwale, imprezy, wydarzenia

Słynne postacie (Kazimierz Deyna, 

Wojciech Cejrowski)

Kultura, folklor kociewski (haft, 

gwara - „jo”, strój, tańce, 

architektura)

Produkty lokalne – fefernuski, 

ruchanki z fiutem, szandar, miody

Wisła – krajobraz, komunikacyjno-

gospodarczy

Oferta edukacyjna – edutainment, 

inscenizacje, rekonstrukcje, żywe 

lekcje historii itp.

DOBRA

Przyroda – lasy, jeziora, rzeki, 

parki krajobrazowe, rezerwaty 

itp.

Turystyka aktywna (kajaki, 

rowery, konie, trekking)

Zabytki i wątki historyczne –
średniowiecze, rycerze

(Gniew, Pelplin, Grodzisko 
Owidz itd.)

Dostępność 

drogowa (A1)

WYRÓŻNIAJĄCA



Grupy docelowe







Najważniejsze wyzwania dla marki Kociewie:

Dopasowanie wizerunku marki do posiadanego potencjału i wyróżników

Mocniejsze wyróżnienie się marki Kociewie na tle konkurentów 

Wykorzystanie szans w otoczeniu rynkowym (mody i trendy np. na 
określone typy turystyki, wykorzystanie toczących się projektów) 

Silniejsza promocja marki poza regionem (w tym SIW marki) ale 
względem konkretnie wytypowanych grup docelowych

Inspiracja do rozwoju markowej infrastruktury i bazy turystycznej (w tym z 
wykorzystaniem partnerów prywatnych)
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Big idea marki Kociewie to..?



Założenia do big idea marki Kociewie

 Nie ma jednego, silnego, swoistego wyróżnika marki Kociewie (zwłaszcza wywodzącego się z

warstwy etniczno-kulturowej), na którym można by oprzeć rozwój i promocję marki Kociewie (zbyt

duży, złożony i niejednorodny region turystyczny, trudny do zdefiniowania i zarządzania).

 Dlatego proponuje się, aby marka regionu była swego rodzaju programem marketingowym

(promocyjnym), który zakłada, że region turystyczny Kociewie to zbiór kilku stref aktywności

(doznań / doświadczeń), które reprezentują najważniejsze typy aktywności turystycznej możliwej do

realizowania w regionie, bazujące na kluczowych atrakcjach i zasobach (obecnie najbardziej znanych

i wypromowanych).

 Strefy aktywności wyznaczone są, póki co, bez wyraźnie zarysowanych granic i mogą zachodzić na

siebie, czyli będą miejsca, które będą reprezentować więcej niż jedną aktywność.

 Co więcej, idea ta jest otwarta, tzn., że jest możliwość wkomponowywania kolejnych stref

aktywności z biegiem rozwoju markowego produktu turystycznego regionu.

 Idea ta charakteryzuje się pewną uniwersalnością (niski stopień swoistości i średni stopień

wyróżnialności) ale dzięki temu ułatwia koordynowanie działań marketingowych na tak dużym,

złożonym terenie (zwłaszcza we współpracy z samorządami).





CZAS WOLNY – PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO 
zmiana paradygmatu

Żyjemy w czasach, w których stopniowo następuje odchodzenie od etosu

pracy. Innymi słowy, praca przestaje być jedynym miernikiem wartości

człowieka. Ustępuje ona stopniowo wartościom czasu wolnego. Coraz

ważniejszy staje się także aspekt samorealizacji. Odchodzi się zatem od

traktowania czasu wolnego jako okresu odzyskiwania sił utraconych w pracy,

przenosząc uwagę na jego funkcję rozwojową, wyzwalającą i kreatywną.





Strefa aktywności 
rowerowo-kajakowej

Strefa przyrody, 
smaków i wyciszenia

Strefa historii i 
kultury
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Fit-rodziny *** ** *

Odkrywcy historii * ** ***

Eventowcy ** ** **
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Grupy rowerowe / 
kajakowe *** *** *

Pasjonaci historii / 
kultury / smaków * ** ***

Eventowcy ** ** **

A
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y Fit-seniorzy *** ** *

Turyści religijni i 
zainteresowani 
historią

* * ***

Tranzytowi/Camperowcy * ** ***



Jak to komunikować ?







Jak to wdrażać ?







• Zdefiniowanie struktury wdrażania (podział ról w
systemie)

• Ustalenie rocznego cyklu zarządzania działaniami
promocji marki Kociewie

PROCEDURY

• Program kompetencyjny

• Baza wiedzy marketingowej (raporty, relacje i in.)
PRAKTYKI

• Kluczowe wskaźniki monitorowania strategii

• KPI przedsięwzięć promocyjnych
PERCEPCJA

System wdrażania



PLANY DZIAŁAŃ 
PROMOCYJNYCH 
OPRACOWANE 

PRZEZ JST 

ANALIZA PLANÓW 
PRZEZ LOT KOCIEWIE

DECYZJA W SPRAWIE 
WSPIERANIA I 

REALIZAOWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘĆ

WDROŻENIE 
DZIAŁAŃ W PLAN 

ROCZNY LOT 
KOCIEWIE

RAPORTY 
EWALUACYJNE

Wspólne 

planowanie



Co dalej ?
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Dziękuję za uwagę !

Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
tel. 22 201 26 94
fax. 22 201 26 96

e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org
www.bestplaceinstitute.org

www.facebook.com/BestPlaceInstytut

http://www.bestplaceinstitute.org
http://www.facebook.com/BestPlaceInstytut

