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Rozdział I
Wprowadzenie i metodyka prac

O

pracowanie „Strategii rozwoju i promocji marki regionu turystycznego Kociewia na lata 2019–
–2023” (zwane dalej Strategią) zostało zainicjowane przez Lokalną Organizację Turystyczną
KOCIEWIE, a zrealizowane przez zespół fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu

Miejsc. Zadanie polegało na przygotowaniu kompleksowego dokumentu strategicznego stanowiącego
mapę drogową dla budowania konkurencyjnej marki turystycznej regionu oraz skuteczniejszej promocji
w zakresie turystyki.
Kluczowymi przesłankami do opracowania niniejszej Strategii były:
 Potrzeba uaktualnienia i uwspółcześnienia pierwotnych założeń marki regionu turystycznego Kociewie, które zostały opracowane już w 2006 r., w ramach projektu aktywizacji turystyki w regionie pn.

Kluczowe
przesłanki

Kociewska Stecka.
 Konieczność podniesienia spójności, skuteczności i efektywności dotychczas prowadzonych działań
promocyjnych wokół marki turystycznej Kociewie, w tym wypracowania mechanizmów koordynacji
i kontroli tych działań z udziałem kluczowych interesariuszy (przede wszystkim jednostek samorządu
terytorialnego oraz branży turystycznej).
 Potrzeba podniesienia atrakcyjności oraz rozpoznawalności Kociewia jako marki turystycznej regionu
o ogólnopolskim oddziaływaniu, przyciągającej coraz więcej turystów.
 Potrzeba diagnozy oraz ewaluacji potencjału, produktów i usług turystycznych świadczonych pod szyldem marki turystycznej Kociewia.
 Potrzeba profesjonalnego zaplanowania działań w zakresie zarówno rozwoju markowego produktu
turystycznego regionu (infrastruktura, produkty i usługi), jak i marketingu turystycznego oraz promocji,
w horyzoncie czasowym 2019–2023, który jest tożsamy z obowiązującą kadencją władz samorządowych, które są kluczowym partnerem w realizacji niniejszego projektu.
 Potrzeba podniesienia rangi oraz świadomości ważności turystyki, zarówno jako ważnej gałęzi gospodarki regionu, jak i idei budującej tożsamość lokalną oraz powodującej dumę wśród interesariuszy turystycznych i mieszkańców regionu.
 Konieczność budowania przewagi konkurencyjnej regionu w oparciu o markowe produkty i usługi turystyczne, przekładanie korzyści z rozwoju turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy JST, a docelowo
jakość życia mieszkańców regionu.
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Proces opracowania Strategii, zgodnie z dobrymi praktykami przy tego rodzaju projektach, został podzieEtapy
diagnozy

lony na 3 etapy:
1. diagnostyczny (badania pierwotne i wtórne oraz analizy),
2. strategiczny (cele, koncepcja marki, spójna idea promocyjna),
3. wdrożeniowy (działania, system zarządzania marką, ewaluacja).
Etap diagnozy zawierał:
1. Analizę desk research (danych zastanych), czyli analizę materiałów wtórnych, dokumentów związanych
(bezpośrednio lub pośrednio) z tworzeniem marki turystycznej regionu Kociewia (w tym strategicznych
dokumentów programowych, dostępnych opracowań i materiałów informacyjnych, raportów z badań
i analiz, sprawozdań, księgi identyfikacji wizualnej i innych). Dokumenty były rozpatrywane metodą
analizy zawartości – strukturalną analizą treści, ustrukturyzowaną według wytypowanych zmiennych.
Analiza miała na celu określenie m.in.: polskich i zagranicznych trendów oraz zjawisk istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii, trendów konsumenckich związanych ze stylami życia, podróżowaniem,
kulinariami, dziedzictwem kulturowym, przyrodą i ochroną środowiska naturalnego itp., potencjału
marketingowego regionu oraz konkurencji.

Badania typu PAPI

2. Badanie kwestionariuszowe typu PAPI odwiedzających region Kociewia turystów – badanie turystów

Paper & Pen Personal

w wybranych punktach recepcji turystycznej regionu techniką PAPI, czyli techniką ankieterskich wy-

Interview

wiadów osobistych face to face zostało przeprowadzone przez zespół przeszkolonych ankieterów
w maju 2019 r. Wyniki badania prezentuje załącznik 1.
3. Cykl warsztatów diagnostycznych z regionalnymi interesariuszami turystycznymi – na tym etapie projektu zostały przeprowadzone cztery warsztaty diagnostyczne z kluczowymi interesariuszami z punktu
widzenia budowania i wdrażania marki regionu turystycznego, w tym przedstawicielami JST, branży
turystycznej i okołoturystycznej, instytucji i organizacji związanych z szeroko rozumianą turystyką na
Kociewiu. Warsztaty były realizowane w kwietniu i maju 2019 r.
4. Wywiady indywidualne IDI (badanie eksperckie) – do badania metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych zostali zaproszeni przedstawiciele władz JST regionu Kociewia (wójtowie, burmistrzowie
i starostowie), a także lokalni eksperci. Wywiady, realizowane przez doświadczonego moderatora, zostały przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2019 r.
5. Badanie typu Mystery Check wybranych atrakcji turystycznych oraz punktów informacji turystycznej na
terenie Kociewia – badanie Mystery Check było swego rodzaju mini-audytem jakości obsługi klienta via
internet z punktu widzenia promocji i komercjalizacji regionalnego produktu turystycznego.
6. Rekonesans terenowy (wizyty studyjne) – w ramach rekonesansu terenowego zespół projektowy zapoznawał się z potencjałem turystycznym regionu, w postaci wiodących atrakcji oraz produktów i usług
turystycznych Kociewia. Podczas wizyt analizowana była m.in. obecna atrakcyjność oferty turystycznej
(oferowany produkt, estetyka, dostępność, jakość obsługi klienta itp.), a także możliwości jej rozwoju,
komercjalizacji i promocji. Wnioski z tej analizy zostały zawarte w diagnozie potencjału marketingowego regionu. Wizyty studyjne były realizowane od kwietnia do czerwca 2019 r.
7. Prace własne zespołu projektowego – w tym zbieranie i analizowanie danych, ich synteza, oraz tworzenie wniosków oraz rekomendacji.
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Realizacja w/w działań miała na celu zebranie danych i opinii niezbędnych do realizacji merytorycznego
zakresu części diagnostycznej w postaci:

I etap

 Określenia wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowań rozwoju i promocji marki regionu Kociewia, w tym:
 diagnoza i analiza potencjału marketingowego regionu Kociewia,
 ewaluacja dotychczasowych działań oraz jakości usług turystycznych Kociewia,
 określenie wizerunku marki Kociewia,
 analiza trendów marketingu turystycznego,
 określenie konkurencji Kociewia.
 Analizy i syntezy strategicznej – SWOT/TOWS.
 Określenia kluczowych wyzwań związanych z rozwojem i promocją marki Kociewie.
Po pierwszej części – diagnostycznej, opracowanie Strategii w etapie II polegało przede wszystkim na:
 określeniu założeń strategicznych marki Kociewia,

II etap

 identyfikacji i selekcji grup docelowych marki,
 określeniu głównej idei promocyjnej marki wraz z ramowymi wytycznymi do komunikacji marki,
 opracowaniu kierunków rozwoju markowego produktu turystycznego regionu Kociewia,
 oraz ramowych celów promocji marki regionu Kociewia na lata 2019–2023.
Powyższy zakres merytoryczny był realizowany przez zespół projektowy w okresie 1.07 – 31.08.2019 za
pomocą m.in.:
 prac własnych zespołu projektowego, w tym synteza wniosków, tworzenie koncepcji i projektowanie
rozwiązań itp.,
 warsztatów strategicznych z pracownikami Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE,
 konsultacji zdalnych wypracowywanego materiału.
Opracowanie Strategii w etapie III polegało na:
 Opracowaniu programów promocji marki Kociewia, w tym:

III etap

 kluczowe przedsięwzięcia promocyjne adresowane względem celów i grup odbiorców,
 rekomendowane narzędzia i kanały komunikacji,
 harmonogram ramowy.
 Opracowaniu założeń do rozwoju markowego produktu turystycznego regionu Kociewia.
 Opracowaniu zasad oraz efektywnego systemu koordynacji rozwoju i promocji marki turystycznej
Kociewia.
 Opracowaniu założeń monitoringu i kontroli realizacji strategii.
Powyższy zakres merytoryczny był realizowany przez zespół projektowy w okresie 1.09 – 30.09.2019 za
pomocą m.in.:
 Prac własnych zespołu projektowego, w tym opracowywanie założeń, tworzenie koncepcji przedsięwzięć i projektowanie rozwiązań zarządczych itp.
 Warsztat wdrożeniowy – z pracownikami Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz wybranymi
interesariuszami (przedstawiciele JST, branża turystyczna i okołoturystyczna).
 Konsultacji zdalnych wypracowywanego materiału.

Eksperci
– lokalni i zewnętrzni
Interesariusze lokalni
– jednostka samorządu
terytorialnego, branża
turystyczna, organizacje
i instytucje związane

Strategia była realizowana w modelu ekspercko-partycypacyjnym, tj. z udziałem ekspertów oraz przy bar-

z turystyką oraz

dzo aktywnym zaangażowaniu interesariuszy lokalnych.

mieszkańcy regionu
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Rozdział II
Podsumowanie diagnozy
– macierz SWOT i wyzwania strategiczne
Silne strony
 Względnie wysoka (deklarowana w badaniach) znajomość nazwy marki Kociewie.
 Względnie wysoko oceniona w badaniach gościnność regionu (jakość obsługi).
 Względnie klarowny wizerunek regionu (spójność w postrzeganiu głównych skojarzeń
dla wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców).
 Kilka silnych wyróżników regionu, które jednocześnie są obecnie atrakcyjne dla turystów
(wątki historyczne, rycerze, zamki itp.).
 Bardzo dobra dostępność drogowa Kociewia.
 Względnie szeroki i urozmaicony potencjał marketingowy regionu – wiele walorów, zarówno
dla miłośników natury, jak i zabytków (historii), a także turystów aktywnych.
 Kilka udanych inicjatyw promocyjnych regionu oraz doświadczenie we współpracy
(sprawność operacyjna).
 Marka regionu Kociewie jest pozytywnie odbierana, (97% badanych zamierza ponownie
odwiedzić region, 60% respondentów chce promować region jako ambasadorzy).

Słabe strony
 Względnie niska rozpoznawalność znaku promocyjnego Kociewia (59% ankietowanych nie kojarzy
znaku).
 Praktycznie brak materialnego świadectwa kultury i tradycji kociewskiej dostępnej dla turystów,
jedynie punktowo jest ona odtwarzana.
 Niedopasowanie wizerunku i nazwy Kociewie (utożsamianej z ludowo-etniczną sferą) do potencjału
i obecnej oferty turystycznej regionu.
 Turystyka w niektórych JST regionu nie jest doceniana jako ważny motor rozwoju społeczno-gospodarczego.
 Niewystarczające zagospodarowanie bazą i infrastrukturą związaną z turystyką aktywną,
specjalistyczną, rekreacyjną oraz rodzinną.
 Niewystarczające nakłady finansowe na promocję turystyczną Kociewia na szeroką skalę.
 Zbyt niski stopień zaangażowania w turystykę biznesu (lokalnego, ale i inwestorów z zewnątrz).
 Trudności w zarządzaniu marką – godzenie wielu (często sprzecznych) interesów.

Szanse
 Wzrost znaczenia marek regionów turystycznych (program Polskie Marki Turystyczne).
 Rosnąca popularność turystyki jako gałęzi gospodarki oraz narzędzia aktywizacji społecznej.
 Rosnąca popularność turystyki doświadczeń i edukacyjnej (edutainment) oraz aktywnej
(rowerowej, kajakowej).
 Brak spójnych koncepcji marki oraz wyraźnych działań promocyjnych głównych konkurentów.
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 Rozwój narzędzi i podejść w promocji destynacji turystycznych (w tym wymagających mniejszych
nakładów finansowych).
 Bogacenie się społeczeństwa, więcej środków gospodarstw domowych na turystykę (w tym krajową).
 Moda na zdrowy styl życia, bycie fit, work-life balance (wellbiing) oraz autentyzm (lokalność,
ludowość).

Zagrożenia
 Silna konkurencja ze strony pobliskich regionalnych marek turystycznych – Kaszuby, Bory Tucholskie.
 Mniej dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania projektów promocji turystycznej (w tym z UE).
 Rosnąca konkurencja na rynku, bariery wejścia oraz spadająca marża odstraszają nowych inwestorów
prywatnych na rynku turystycznym.
 Niska lojalność dzisiejszych turystów oraz trudność w zidentyfikowaniu ich prawdziwych potrzeb.
 Rosnąca moda, zwłaszcza wśród młodszych grup wiekowych, do spędzania czasu wolnego w inny
sposób niż turystyka (lub moda na szybkie i krótkie wyjazdy za granicę).
 Niewystarczające wsparcie lokalnych organizacji turystycznych, regionalnych organizacji
turystycznych i samorządów w zakresie promocji turystycznej ze strony instytucji centralnych.

Kluczowe wyzwania strategiczne wynikające z diagnozy dot. rozwoju i promocji marki Kociewie:
1. Dopasowanie wizerunku marki do posiadanego potencjału i wyróżników – odpowiednie skonstruowanie głównej idei marki oraz działania markotwórcze i komunikacyjne powinny doprowadzić do zmiany
wizerunku regionu turystycznego Kociewie, który bardziej odpowiadał będzie obecnym wyróżnikom

Wyzwania
strategiczne
wynikające
z diagnozy

i potencjałowi turystycznemu (miejsca, produkty, aktywności), a mniej związany będzie z rozpoznawalną obecnie, ale nieistniejącą praktycznie materialnie, etniczno-kulturową warstwą Kociewia.
2. Mocniejsze wyróżnienie się marki Kociewie na tle konkurentów – ze względu na bliskie położenie
w stosunku do regionu Kaszub idea i działania marki powinny dążyć do jak najmocniejszego odróżnienia się od tego konkurenta. Co do przylegania (lub częściowo nakładanie się regionów) do regionu Borów Tucholskich to w tym przypadku jest możliwość podpięcia się (wykorzystania) rozpoznawalności
Borów w kontekście promocji i rozwoju turystycznego borowiackiej części Kociewia.
3. Wykorzystanie szans w otoczeniu rynkowym (moda i trendy, np. na określone typy turystyki, wykorzystanie toczących się projektów) – ze względu na ograniczone zasoby proponuje się „podpięcie” kreowanej idei i/lub działań marki pod modę oraz trendy rynkowe, a także toczące się duże projekty regionalne
(turystyczne, promocyjne), aby wykorzystać ich synergię.
4. Silniejsza promocja marki poza regionem (w tym SIW marki), ale względem konkretnie wytypowanych
grup docelowych – strategia marki przewiduje wyjście z jej działaniami, w tym komunikacyjnymi, poza
region, choć w sposób punktowy i precyzyjny, zarówno w stosunku do regionów emisyjnych (wybranych
województw, z których pochodzą przyjezdni), jak i segmentów turystów (wybrane typy grup turystów).
5. Nacisk na rozwój markowej infrastruktury i bazy turystycznej (w tym z wykorzystaniem partnerów
prywatnych) – nie można mówić o budowaniu marki turystycznej regionu posiłkując się jedynie działaniami o charakterze komunikacyjnym (promocyjnym). Muszą być one obudowane także działaniami związanymi ze wspieraniem tworzenia (rozbudowy) markowej infrastruktury i bazy turystycznej
(w tym we współpracy zarówno z partnerami publicznymi/samorządowymi, ale także podmiotami
prywatnymi).
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W pracy nad strategią marki przyjęto także następujące założenia, co do tego, czym ma być funkcjonalnie
Czym
ma być marka
Kociewie

marka Kociewie i jakie są zasady jej konstruowania:
 PERSPEKTYWA KLIENTA STRATEGII – strategia marki Kociewie jest zorientowana na klienta (turystę),
co oznacza, że punktem wyjścia do jej projektowania (idei, celów, działań) są w pierwszej kolejności
potrzeby zidentyfikowanych grup docelowych.
 FUNKCJA PROMOCYJNA MARKI – przyjęto, że marka Kociewie (jako program marketingowy) ma pełnić przede wszystkim funkcję promocyjną dla regionu (magnes na turystów). Innymi słowy, ma wspomagać działania regionu (głównie zaangażowanych jednostek samorządu terytorialnego) dotyczące
przyciągania coraz większej liczby turystów (w tym wydłużania ich pobytu oraz zwiększania ich wydatków turystycznych w regionie). Funkcja promocyjna marki regionu zawiera w sobie zarówno działania
wizerunkowe, jak i stricte promocyjno-sprzedażowe. Poboczną funkcją marki Kociewie ma być nadanie
kierunku (ram) do rozwoju markowego produktu turystycznego regionu, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i działań miękkich.
 FUNKCJA INTEGRACYJNA MARKI (nacisk na integrację i sieciowanie zasobów, walorów, kapitałów i interesariuszy) – w celu zapewnienia optymalnej skuteczności proponowanych działań marki konieczne
będzie wykorzystanie:
 efektów ścisłej współpracy wewnętrznych interesariuszy marki Kociewie (głównie JST),
 synergii działań adresowanych do różnych grup docelowych,
 komplementarności działań na poziomie celów i grup docelowych.
 NIEWYWAŻANIE OTWARTYCH DRZWI oraz MIERZENIE SIŁ NA ZAMIARY – zakres, skala, intensywność,
ale także formy przedsięwzięć marki Kociewie powinny wynikać zarówno z dotychczasowych doświadczeń Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE (oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego), jak i z racjonalnej oceny obecnych i przyszłych możliwości. Nie jest celowe tworzenie dużej
liczby zupełnie nowych, trudnych w realizacji przedsięwzięć, wymagających czaso- i kosztochłonnych
przygotowań. Podstawowymi kryteriami oceny działań marketingowych są ich skuteczność (stopień,
w jakim realizują cele marki) oraz efektywność (optymalizacja ekonomiczna, optymalne wykorzystania
zasobów ludzkich). W związku z tym strategia marki będzie umożliwiać twórcze wykorzystanie istniejących zasobów oraz dotychczasowych przedsięwzięć, a jednocześnie zamykać się w racjonalnych ramach finansowych.
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Rozdział III
Wybrane grupy docelowe marki Kociewie
Rysunek 1
Segmenty docelowe marki Kociewie

Rodziny z dziećmi

Grupy pasjonatów

Aktywni seniorzy

Segmenty podstawowe
woj. pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie
Tranzytowi
Camperowcy
Segmenty uzupełniające
woj. pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. mazowieckie
woj. łódzkie
woj. śląskie
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Tabela 1
Charakterystyka segmentów marki Kociewie
SEGMENT

PODSEGMENTY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Fit rodziny

Rodziny (2+1, 2+2, 2+3 itd.) zainteresowane
aktywnością na łonie przyrody, najczęściej w postaci
wycieczek rowerowych i/lub kajakowych, dbające także
o odpowiednie, zdrowe odżywianie.

Odkrywcy historii
Rodziny z dziećmi

Rodziny zainteresowane zwiedzaniem miejsc
historycznych oraz zabytków (głównie zamków, miast,
zabytków poprzemysłowych). Często korzystają z formy
edukacji poprzez zabawę (edutainment).

Eventowcy (uczestnicy wydarzeń)

Rodziny, których głównym motywem przyjazdu jest
udział w wydarzeniach (kulturalnych, sportowych) oraz
wszelkiego rodzaju warsztatach, pokazach itp.

Grupy rowerowe/kajakowe

Grupy znajomych (hobbystów) zainteresowane
wycieczkami rowerowymi i/lub kajakowymi.

Pasjonaci historii/kultury/smaków

Grupy znajomych (hobbystów) zainteresowane
zwiedzaniem miejsc historycznych oraz zabytków, a także

Grupy pasjonatów

atrakcji kulturalnych. Kolekcjonerzy smaków (produkty
lokalne, targi, restauracje).
Eventowcy (uczestnicy wydarzeń)

Grupy znajomych, których głównym motywem przyjazdu
jest udział w wydarzeniach (kulturalnych, sportowych) oraz
wszelkiego rodzaju warsztatach, pokazach itp.

Fit seniorzy

Seniorzy zainteresowani aktywnością na świeżym
powietrzu i dbaniem o swoją dobrą kondycję fizyczną
w postaci spacerów, nordic-walking, jazdy na rowerze.

Aktywni seniorzy
Turyści religijni i zainteresowani

Seniorzy zainteresowani zabytkami i obiektami kultu

historią

religijnego.

Obecnie jedna z wiodących grup odwiedzających – turyści jednodniowi. Najczęściej zatrzymują
Tranzytowi
Camperowcy

się po drodze nad/z morza. Zainteresowani dobrą kuchnią i atrakcjami do szybkiego
skonsumowania. Jedną z odmian odwiedzających tranzytowych są camperowcy, których cele
i potrzeby są podobne do tradycyjnych turystów tranzytowych.
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Rozdział IV
Główna idea promocyjna marki Kociewie
Tło wyboru idei promocyjnej
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
oraz 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).
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Rysunek 2
Wypracowana główna idea promocyjna marki Kociewie

KOCIEWIE – strefy czasu
wolnego
Strefa historii i kultury
Czas na lekcję historii!

Strefa aktywności
rowerowo-kajakowej
Czas na ruch!

Strefa przyrody,
smaków i wyciszenia
Czas na relaks!
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Rozdział V
Ramowe wytyczne do komunikacji marki
Kociewie –
strefy czasu
wolnego
– co to właściwie
oznacza?

Co oznacza idea Kociewie – strefy czasu wolnego w sensie komunikacyjnym?
 Po pierwsze, nie jest to hasło promocyjne regionu, a jedynie nazwa idei marki (docelowo może stać
się claim’em marki, czyli podpisem pod nazwą marki – ale nadal nie będzie hasłem promocyjnym, zawołaniem, odezwą marki – kiedy na etapie wykonawczym nie uda się znaleźć bardziej adekwatnego).
 W nazwie idei mamy 3 kluczowe słowa i każde z nich (a także w połączeniu) nadaje sens tej idei:
 strefy – sugerują, że region składa się z kilku (wielu) różnych przestrzeni (miejsc), które oferują,
każde z osobna, spójne, ale inne doznania i doświadczenia (turystyczne), dzięki różnym aktywnościom możliwym do realizowania. To z jednej strony daje obraz regionu różnorodnego, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, z drugiej strony, dzięki pojedynczym strefom, ukazuje (jak w soczewce)
unikalne walory turystyczne Kociewia.
 czas wolny (czasu wolnego) – po pierwsze, to stwierdzenie budzi bardzo pozytywne skojarzenia
(kto z nas nie lubi mieć czasu wolnego?). Może być odczytywane w dwójnasób. Jako czas wolny od
innych zajęć i obowiązków (zawodowych, szkolnych, opiekuńczych i innych) czy nudy, który można przeznaczyć na podróżowanie, zwiedzenia, realizowanie pasji, odpoczynek, poznawanie
historii itd. Można zresztą np. w kampaniach promocyjnych stosować takie zwroty jak: Kociewie –
czas wolny od… nudy, zmartwień, pracy, szkoły itp. Ale „czas wolny” może być odczytywany także,
w ten sposób, że w regionie czas wolno (leniwie) płynie, czyli budzi skojarzenia z odpoczynkiem, spokojem, beztroską. Obie perspektywy skojarzeń są akceptowalne, choć w komunikacji
należy wspierać tą pierwszą perspektywę (nazbyt mocne utrwalanie skojarzeń ze spokojem i statycznym aspektem zwiedzenia nie będzie pozytywne dla marki Kociewie, zwłaszcza kiedy mówimy
o strefach aktywności, w tym aktywności rowerowo-kajakowej).

Kociewie –
strefy czasu
wolnego
– główne
zasady idei

Główne zasady komunikacji tej idei marki Kociewie:
 Przede wszystkim należy rozróżnić dwa rodzaje komunikacji.
 Komunikacja całej marki (całego regionu) – w tym przypadku należy stosować przede wszystkim słowa klucze, tj. strefy (aktywności) i czas wolny (wytłumaczone powyżej). Dodatkowo, warto
wspierać komunikację marki także argumentami racjonalnymi. Głównym argumentem w tej kategorii jest bliskość oraz łatwość dojazdu do regionu Kociewia. Można także do tak przygotowanej
nazwy marki dodać również hasło promocyjne (zawołanie, odezwę marki). Może ona być skonstruowana z wykorzystaniem słów gwary kociewskiej, aby choćby w tym aspekcie powiązać markę
z etniczno-kulturową sferą Kociewia (np. Nie bądź ZGNIŁY*, znajdź czas wolny na Kociewiu. *Zgniły
– leniwy). Kluczowe wytyczne komunikacyjne do promocji całego regionu prezentuje tabela w dalszej części niniejszego rozdziału.
 Komunikacja wybran(ych)ej strefy (np. względem wybranego segmentu odbiorców – np. strefę
historii i kultury względem segmentu rodzin z dziećmi, podsegmentu odkrywców historii). W tym
przypadku, poza słowami kluczami zaczerpniętymi z nazwy idei głównej, należy wesprzeć komunikację argumentami (zarówno racjonalnymi, jak i emocjonalnymi) swoistymi dla danej strefy (np. strefę
aktywności rowerowo-kajakowej warto promować pokazując zarówno liczbę km przygotowanych
tras i ich konkretne nazwy oraz długości, a także zdjęcia i/lub opisy unikalnych miejsc, przez które/do
których się dojedzie/dopłynie, a także przeżyć/wrażeń/doświadczeń np. błoga cisza, rwący nurt itp.).
Proponuje się, aby dla każdej strefy posługiwać się także hasłem (zawołaniem) pomocniczym (np. Czas
na relaks dla strefy przyrody, smaków i wyciszenia). Powiązanie wytypowanych segmentów i podsegmentów ze strefami aktywności wraz z wytycznymi komunikacyjnymi dla nich prezentuje tabela nr 2.
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Tabela 2
Wytyczne do komunikacji marki Kociewie – strefy wolnego czasu
ELEMENTY KOMUNIKACJI

Słowa klucze

OPIS

• strefy aktywności (doznań/doświadczeń)
• czas wolny (od obowiązków/zmartwień/nudy)
• strefy czasu

Argumenty racjonalne

• blisko (mniej niż godzina, do 100 km, oszczędź swój czas itd.)
• łatwy i szybki dojazd (wzdłuż autostrady A1)
• różnorodność – każdy znajdzie coś dla siebie, nikt nie będzie się nudził (3w1, zestaw, pakiet)
• wypromowane atrakcje i miejsca turystyczne (Zamek Gniew, Bazylika Katedralna w Pelplinie,
Rowerowa Pętla Kociewska, Wierzyca i Wda, Borowiackie Kociewie, Festiwal Smaku w Grucznie,
Muzeum Wisły i Fabryka Sztuk w Tczewie, Grodzisko Owidz itp.)
• nauka poprzez zabawę, doświadczenia, nowe przeżycia

Argumenty emocjonalne

• radość, szczęście, pozytywne emocje (mamy czas wolny)
• bliskość, relacje (bo spędzamy czas wolny razem – w rodzinie, grupie przyjaciół, dzięki temu
zacieśniamy relacje)
• aktywność, ruch, zabawa (spędzamy czas dość aktywnie, na świeżym powietrzu, na łonie
natury, w ciekawych miejscach)
• wytchnienie, odpoczynek, spokój, beztroska (pomimo aktywnego spędzania czasu
na Kociewiu odpoczywam, po aktywności mogę się zrelaksować)

Styl i ton komunikacji

• lekkość i konkretność przekazu (mówimy łatwym, prostym i przyjemnym językiem, wprost,
bez zbędnych niuansów)
• poczucie humoru – zdecydowanie warto wkomponować w przekaz elementy humoru (np.
poprzez użycie gwary kociewskiej) oraz te związane z radością, beztroską, spontanicznością
• ludzie i ich emocje – pokazywanie nie samych miejsc, ale przede wszystkim ludzi i ich aktywności oraz przeżyć/doświadczeń na tle tych miejsc/stref

Hasło promocyjne

Nie bądź ZGNIŁY*, znajdź czas wolny na Kociewiu. *Zgniły – leniwy
W haśle promocyjnym jak najbardziej dopuszcza się możliwość używania gwary kociewskiej.
Hasła promocyjne marki można zmieniać ze względu na cele komunikacji w danym okresie lub
inne przesłanki.
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Rozdział VI
Cele promocji marki Kociewie na lata 2019–2023
Celem nadrzędnym jest, aby w 2023 roku przedstawiciele wybranych grup docelowych mieli jednoznaczne
skojarzenia z Kociewiem, zgodnie z ideą marki, czyli: czas wolny = Kociewie.
Poniżej zaprezentowane są ramowe cele promocji marki Kociewie na kolejne lata (w podziale na Fazę I:
2020–2021 i Fazę II: 2022–2023), które zostały przyporządkowane do kluczowych, wytypowanych odbiorców marki Kociewie (segmentów i podsegmentów).

Tabela 3
Ramowe cele promocji marki Kociewie na lata 2019–2023 względem grup docelowych
CELE PROMOCJI MARKI KOCIEWIE
SEGMENT

PODSEGMENTY

Rodziny z dziećmi

Fit rodziny

Odkrywcy historii

FAZA I
2020–2021

• Zbudowanie wizerunku regionu jako

FAZA II
2022–2023

• Zwiększenie częstotliwości

miejsca atrakcyjnego turystycznie (zgodnie

przyjazdów podsegmentów

z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu) dla

z tej grupy

podsegmentów tej grupy
• Zwiększenie liczby przyjazdów do regionu
Kociewia podsegmentów z tej grupy

• Wydłużenie pobytu
(do min. 1 noclegu) oraz
dalsze zwiększenie poziomu

• Wydłużenie pobytu oraz zwiększenie

wydatków turystycznych

Eventowcy

poziomu wydatków turystycznych

podsegmentów tej grupy

(uczestnicy

podsegmentów tej grupy

wydarzeń)

Grupy pasjonatów

Grupy rowerowe/
kajakowe

• Zbudowanie wizerunku regionu jako
miejsca atrakcyjnego turystycznie (zgodnie

przyjazdów podsegmentów

z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu) dla

z tej grupy

podsegmentów tej grupy
Pasjonaci historii/
kultury/smaków

• Zwiększenie częstotliwości

• Zwiększenie liczby przyjazdów do regionu
Kociewia podsegmentów z tej grupy

• Wydłużenie pobytu
(do min. 1 noclegu) oraz
dalsze zwiększenie poziomu

• Wydłużenie pobytu oraz zwiększenie

wydatków turystycznych

poziomu wydatków turystycznych

podsegmentów tej grupy

podsegmentów tej grupy
Eventowcy
(uczestnicy
wydarzeń)
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CELE PROMOCJI MARKI KOCIEWIE
SEGMENT

PODSEGMENTY

Aktywni seniorzy

Fit seniorzy

FAZA I
2020–2021

• Zbudowanie wizerunku regionu jako

przyjazdów podsegmentów

z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu) dla

z tej grupy

• Zwiększenie liczby przyjazdów do regionu
i zainteresowani
historią

• Zwiększenie częstotliwości

miejsca atrakcyjnego turystycznie (zgodnie
podsegmentów tej grupy
Turyści religijni

FAZA II
2022–2023

Kociewia podsegmentów z tej grupy

• Wydłużenie pobytu
(do min. 1 noclegu) oraz
dalsze zwiększenie poziomu

• Wydłużenie pobytu oraz zwiększenie

wydatków turystycznych

poziomu wydatków turystycznych

podsegmentów tej grupy

podsegmentów tej grupy

Tranzytowi
Camperowcy

• Zwiększenie liczby przyjazdów do regionu
Kociewia
• Zwiększenie poziomu wydatków
turystycznych tej grupy

• Przekonwertowanie
odwiedzających tranzytowych
na turystów (przynajmniej
1 nocleg)
• Zwiększenie poziomu
wydatków turystycznych
tej grupy
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Rozdział VII
Program promocji marki Kociewie
Program promocji marki składa się z listy kluczowych przedsięwzięć promocyjnych adresowanych względem grup docelowych oraz celów promocji wraz z ramowym harmonogramem, a także listy działań o charakterze horyzontalnym (ciągłych).

Tabela 4
Zestawienie propozycji kluczowych przedsięwzięć promocyjnych marki Kociewie
CELE PROMOCJI MARKI KOCIEWIE
SEGMENT

PODSEGMENTY

Rodziny z dziećmi

Fit rodziny

ZBUDOWANIE WIZERUNKU REGIONU
JAKO MIEJSCA ATRAKCYJNEGO
TURYSTYCZNIE (ZGODNIE Z IDEĄ
KOCIEWIE – STREFY WOLNEGO CZASU)

ZWIĘKSZENIE
LICZBY
PRZYJAZDÓW
DO REGIONU
KOCIEWIA

WYDŁUŻENIE POBYTU ORAZ
ZWIĘKSZENIE POZIOMU
WYDATKÓW TURYSTYCZNYCH

• Program edukacyjno-promocyjny oparty na działaniach content i inbound
marketingu pn. Czas wolny na Kociewiu – spędź go mądrze i bezpiecznie.

Grupy pasjonatów

Odkrywcy historii

• Kampania promocyjna oparta na motywie User Generated Content pn. Kociewiacy

Eventowcy

• Cykliczne, targetowane kampanie informacyjno-promocyjne na portalach

zapraszają do stref czasu wolnego.

(uczestnicy

społecznościowych (Facebook, Instagram) zintegrowanego kalendarza wydarzeń

wydarzeń)

kociewskich dedykowanych rodzinom z dziećmi.

Grupy rowerowe/
kajakowe

• Program promocji Kociewia poprzez influencerów pn. Ambasador Wolnego
Czasu na Kociewiu.
• Kampania promocyjna tras rowerowych na Kociewiu z wykorzystaniem

Pasjonaci historii/

elementów grywalizacji (np. rywalizacja województw lub miast) pn. Nakręć się

kultury/smaków

na Kociewie.

Eventowcy
(uczestnicy
wydarzeń)
Aktywni seniorzy

Fit seniorzy

• Cykliczne, targetowane kampanie informacyjno-promocyjne na portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram) zintegrowanego kalendarza wydarzeń
kociewskich dedykowanych grupom pasjonatów.

• Program cyklicznych study-tour’ów dla mediów oraz organizacji senioralnych.
• Przygotowanie i promocja wśród instytucji oraz organizacji senioralnych pakietu
dedykowanego turystom senioralnym pn. Poznaj polskie średniowiecze.

Turyści religijni

Od mitologii słowiańskiej, przez gotyckie twierdze, do Biblii Gutenberga.

i zainteresowani
historią
Tranzytowi
Camperowcy

• Kampania promocyjna w punktach recepcji turystów tranzytowych (tj. MOP na A1)
pn. Wróć na Kociewie w czasie wolnym z użyciem kuponów rabatowych.
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I

Część projektowa

Rodziny
z dziećmi

Dzisiaj rzadko kiedy standardowa reklama jest skuteczna. Trzeba poszukiwać nowych, skuteczniejszych, form przekazu promocyjnego. Dlatego
warto zainteresować się content i inbound marketingiem, czyli podej-

Uzasadnienie
i cel realizacji

1.

ściem zgoła innym niż (narzucająca się i wszechobecna) reklama. Najprościej rzecz ujmując jest to tworzenie atrakcyjnych i wartościowych treści
(content) z marką w tle, które są lub mogą być poszukiwane przez odbiorców z grupy docelowej. W tym przypadku mówimy o treściach związa-

Program
edukacyjnopromocyjny oparty
na działaniach
content i inbound
marketingu
pn. Czas wolny
na Kociewiu –
spędź go mądrze
i bezpiecznie.

nych z bezpiecznym i mądrym spędzaniem wolnego czasu przez rodziny
z dziećmi na Kociewiu.

Program edukacyjno-promocyjny pn. Czas wolny na Kociewiu – spędź go
mądrze i bezpiecznie to przede wszystkim cykl materiałów (artykułów)
o charakterze poradnikowym skierowanych do rodzin z dziećmi (oczywiście bardziej rodziców niż dzieci). Materiały te mogą przybrać formę bloga,
specjalnej podstrony na stronie głównej Lokalnej Organizacji Turystycznej
KOCIEWIE, filmików instruktażowych itp., a najlepiej jakby to był mix tych
wszystkich form (w zależności od możliwości organizacyjnych oraz budżetowych). I tak treści te powinny być mocno promowane (targetowanie
według wieku, miejsca zamieszkania, posiadania dzieci itp.) na kanałach
social media. Kluczową kwestią jest tutaj wartościowa treść. Najlepiej jakby
była związana z tymi trzema głównymi obszarami zainteresowań rodzin
z dziećmi na Kociewiu, czyli: 1) trasy rowerowe i kajakowe (fit rodziny) – np.

Opis idei
przedsięwzięcia

pokazywanie/opisywanie, jak przygotować się do wyjazdu rowerowego
czy kajakowego dla rodzin z dziećmi w różnymi wieku i o różnym stopniu zaawansowania, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i dzieci na wodzie (zwłaszcza na samodzielnych wyprawach kajakowych), podobnie na
trasach rowerowych, jak wybrać sprawdzonego dostawcę sprzętu/usługi,
gdzie wypożyczyć rowery/kajaki na Kociewiu, gdzie zjeść po drodze itd.; 2)
zabytki i eventy edutainment (odkrywcy historii) – np. w jaki najlepszy sposób zwiedzać zamki i inne miejsce historyczne na Kociewiu, tak aby dzieci najwięcej się nauczyły, jakie są obrzędy/tradycje lokalne, które można
i dzisiaj kultywować, aby wzmacniać wartości rodzinne itp.; 3) wydarzenia
(eventowcy) – np. od bardzo poradnikowych treści, tj. jak dojechać komunikacją zbiorową i/lub zaparkować auto przy najważniejszych eventach
w regionie, przez kulinarne pokazujące jak przyrządzać lokalne potrawy
(Gruczno), po te tłumaczące genezę poszczególnych wydarzeń.
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Część wdrożeniowa
• program do realizacji w systemie ciągłym
• zbieranie i tworzenie wartościowych treści można zacząć od zaraz i pro-

Czas realizacji /
harmonogram

wadzić cały czas
• treści powinny się pojawiać w sposób cykliczny (ciągły), natomiast dodatkowe uderzenie promocyjne na social mediach z użyciem przygotowanego contentu powinno następować przed sezonem turystycznym
i/lub przed kluczowymi wydarzeniami

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu) oraz regionu wiarygod-

Zakładane
rezultaty

nego i dbającego o turystę
• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty turystycznej regionu
• zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do regionu Kociewia

Część finansowa
• koszty przygotowania wartościowych treści (w zależności od wybranej

Szacowany koszt
przedsięwzięcia

formy): od 0 zł do 1000 zł/materiał
• koszty publikacji: do 100 zł/miesiąc
• koszty dodatkowej promocji na social mediach: w zależności
od możliwości finansowych, min. 3000 zł
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I

Część projektowa

Rodziny
z dziećmi

Fenomen User Generated Content (UGC) wynika z faktu, że jest to autentyczny content stworzony przez użytkowników. Oryginalne treści tworzone przez internautów stwarzają wiele możliwości wykorzystania darmo-

Uzasadnienie
i cel realizacji

2.

wego contentu w działaniach marketingowych. UGC to dowolny materiał
utworzony i przesłany do Internetu np.: posty, tweety, obrazy, memy, wideo i inne formy stworzone przez użytkowników, ale nie przez profesjonalistów. W tym przypadku będą to zdjęcia oraz filmiki stworzone przez

Kampania
promocyjna oparta
na motywie User
Generated Content
pn. Kociewiacy
zapraszają do stref
czasu wolnego.

mieszkańców Kociewia, którzy mając swoje ulubione miejsca dzielą się
nimi zachęcając do odwiedzin i ich zobaczenia.

Idea przedsięwzięcia jest podobna do poprzedniego wykorzystującego
content marketing. Generalnie działania przebiegają w dwóch fazach.
W pierwszej z nich należy pozyskać content od mieszkańców. Najprościej
jest to zrobić w formie konkursu dla mieszkańców (najlepiej dla wybranych
jej grup – młodzieży szkolnej, kół zainteresowań, amatorów fotografików

Opis idei
przedsięwzięcia

itp.). Jego celem może być np. przedstawienie za pomocą zdjęć lub krótkich filmików nieodkrytych perełek Kociewia dla rodzin z dziećmi. Inny
sposób to utworzenie ze zdjęć wielkiego kolażu w formie mapy Kociewia
lub nowego logo. W drugiej fazie następuje promowanie tak pozyskanego
unikalnego contentu, najlepiej w social mediach. Faza ta może przyjąć po
prostu formę kampanii na Facebooku i/lub Instagramie (targetowanie według wieku, miejsca zamieszkania, posiadania dzieci itp.).

Część wdrożeniowa
Czas realizacji /
harmonogram

• Faza I: 2020 rok (np. wrzesień-październik)
• Faza II: 2021 rok (np. kwiecień-czerwiec)

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

Zakładane
rezultaty

(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)
• zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do regionu Kociewia
• umocnienie tożsamości Kociewskiej oraz poczucia dumy wśród mieszkańców regionu

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia
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• Faza I: 2000–4000 zł
• Faza II: w zależności od możliwości finansowych, min. 3000 zł
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Część projektowa
Nic nie motywuje lepiej do przyjazdu do danego regionu niż ciekawe, unikalne wydarzenie. Na Kociewiu w ciągu roku jest ich wiele. Kwestia ich ska-

Uzasadnienie
i cel realizacji

talogowania i posegregowania do postaci całorocznego kalendarza dla ro-

promować wśród przedstawicieli grupy docelowej.

Przedsięwzięcie składa się z 2 etapów. W ramach pierwszego etapu przygotowywany jest zintegrowany kalendarz najważniejszych wydarzeń odbywających się w ciągu roku na Kociewiu, które mogą zainteresować rodziny z dziećmi. Drugi etap to intensywna kampania promocyjna całego
lub częściowego kalendarza wydarzeń na Facebooku i/lub Instagramie
(targetowanie według wieku, miejsca zamieszkania, posiadania dzieci, zainteresowań/hobby itp.).

Część wdrożeniowa
• przedsięwzięcie coroczne

Czas realizacji /
harmonogram

Rodziny
z dziećmi

dzin z dziećmi. Aby jednak ktoś usłyszał o tych wspaniałych wydarzeniach
nie można poprzestać na stworzeniu kalendarza. Trzeba go skutecznie wy-

Opis idei
przedsięwzięcia

I

• Etap 1: styczeń-marzec danego roku

3.
Cykliczne,
targetowane
kampanie
informacyjnopromocyjne
na portalach
społecznościowych
(Facebook,
Instagram)
zintegrowanego
kalendarza
wydarzeń
kociewskich
dedykowanych
rodzinom z dziećmi.

• Etap 2: kilkukrotnie w ciągu roku przed blokami najważniejszych wydarzeń (np. przed majówką, przed wakacjami, przed długimi weekendami itp.)

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)

Zakładane
rezultaty

• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty wydarzeń w regionie
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia

• Etap 1: bezkosztowo
• Etap 2: w zależności od możliwości finansowych, min. 5000 zł/rok
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Część projektowa

II

Rekomendacja udzielona przez lidera opinii (influencera) liczy się podwój-

Grupy
pasjonatów

Uzasadnienie
i cel realizacji

nie. Dlatego warto pomyśleć o pozyskaniu dla marki Kociewie ambasadorów, zwłaszcza w takich obszarach jak: jazda na rowerze, kajaki, historia,
kultura, kulinaria itd.

Przedsięwzięcie zakłada zwerbowanie przynajmniej 2 (optymalnie 3–4)
ambasadorów marki Kociewie, którzy za odpowiednie wynagrodzenie

1.

będą w odpowiedni sposób promować miejsca i ofertę turystyczną Ko-

Program promocji
Kociewia poprzez
influencerów pn.
Ambasador Wolnego
Czasu na Kociewiu.

ciewia dla grup pasjonatów. Ambasador, czyli inaczej lider opinii (influencer), może to być zarówno osoba, która mieszka/pochodzi z Kociewia,
jak i osoba z zewnątrz, ale mająca jakieś relacje (nawet zwykłą sympatię)
z Kociewiem. Kluczowe, aby ze względu na swoją aktywność (zawodową,
sportową, kulturalną, medialną, internetową, inną), posiadała swoich wier-

Opis idei
przedsięwzięcia

nych odbiorców i miała na nich wpływ. W zakresie aktywności rowerowych
może to być np. znany kolarz-amator z Kociewia albo bloger zajmujący
się fitnessem. W zakresie historii może być popularny w sieci uczestnik inscenizacji historycznych lub z bractwa rycerskiego. W zakresie kulinariów
kucharz-amator biorący udział w telewizyjnych show kulinarnych. Z tak
wytypowanym ambasadorem należy wynegocjować warunki współpracy
w zamian za roczne honorarium. W ramach wymogów można wpisać np.
zgodę na użycie wizerunku w działaniach promujących Kociewie, obowiązek publikowania w mediach społecznościowych określonej liczby postów,
udział w wybranych kluczowych wydarzeniach w regionie itp.

Część wdrożeniowa

Czas realizacji /
harmonogram

• Zwerbowanie i rozpoczęcie współpracy z pierwszym ambasadorem
w 2020 roku
• Współpraca z min. dwoma ambasadorami od 2021 roku

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)

Zakładane
rezultaty

• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty turystycznej regionu
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia
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• w zależności od zakresu współpracy i siły oddziaływania influencera
od 5000 do nawet 30 000 dla ambasadora/rok
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Część projektowa
Wykorzystanie grywalizacji, czyli rywalizacji oraz elementów znanych

Uzasadnienie
i cel realizacji

z gier, jest dzisiaj popularną i skuteczną metodą zwiększającą oddziaływanie działań promocyjnych. W tym przypadku proponujemy wykorzystanie
rywalizacji na przejechane kilometry (motyw znany z akcji społecznych) na
kociewskich trasach rowerowych.

Przedsięwzięcie zakłada, że kociewskie trasy rowerowe znajdą swoje odzwierciedlenie w popularnych aplikacjach dla rowerzystów, tj. np. Endomodo czy Strava. Wtedy, we współpracy z wybranym providerem danej
aplikacji można wejść we współpracę, której efektem będzie możliwość

Opis idei
przedsięwzięcia

naliczenia przejechanych kilometrów na wyznaczonych trasach Kociewia
przez użytkowników danej aplikacji. Umożliwi to realizowane różnego rodzaju rywalizacji, które będą przedmiotem promocji np. kobiety vs. mężczyźni, rywalizacji regionów, wybranych miast z regionu itp. Oczywiście
przedsięwzięcie to wymaga także wysoce intensywnych działań promocyjnych wybranych rywalizacji w określonym czasie.

Część wdrożeniowa

II
Grupy
pasjonatów
2.
Kampania
promocyjna tras
rowerowych
na Kociewiu
z wykorzystaniem
elementów
grywalizacji
(np. rywalizacja
województw lub
miast) pn. Nakręć
się na Kociewie.

• realizacja od 2022 roku, kiedy nastąpi rozwój kociewskich tras rowero-

Czas realizacji /
harmonogram

wych i zostaną one przełożone do wybranej aplikacji rowerowej
• sam czas trwania realizacji może być różny, może być rywalizacja w ciągu
całego roku i/lub wybranych okresów np. wakacji

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)

Zakładane
rezultaty

• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty tras rowerowych
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia

• zakłada się jedynie nakłady na promocję projektu w wybranych
okresach roku w zależności od dostępności budżetu
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II

Część projektowa

Grupy
pasjonatów

Nic nie motywuje lepiej do przyjazdu do danego regionu niż ciekawe,
unikalne wydarzenie. Na Kociewiu w ciągu roku jest ich wiele. Kwestia ich

Uzasadnienie
i cel realizacji

skatalogowania i posegregowania do postaci całorocznego kalendarza dla
grup pasjonatów. Aby jednak ktoś usłyszał o tych wspaniałych wydarzeniach nie można poprzestać na stworzeniu kalendarza. Trzeba go skutecz-

3.

nie wypromować wśród przedstawicieli grupy docelowej.

Cykliczne,
targetowane
kampanie
informacyjno-promocyjne
na portalach
społecznościowych
(Facebook,
Instagram)
zintegrowanego
kalendarza
wydarzeń
kociewskich
dedykowanych
grupom
pasjonatów.

Przedsięwzięcie składa się z 2 etapów. W ramach pierwszego etapu przygotowywany jest zintegrowany kalendarz najważniejszych wydarzeń

Opis idei
przedsięwzięcia

odbywających się w ciągu roku na Kociewiu, które mogą zainteresować
grupy pasjonatów. Drugi etap to intensywna kampania promocyjna całego lub częściowego kalendarza wydarzeń na Facebooku i/lub Instagramie (targetowanie według wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań/
hobby itp.).

Część wdrożeniowa
• przedsięwzięcie coroczne

Czas realizacji /
harmonogram

• Etap 1: styczeń-marzec danego roku
• Etap 2: kilkukrotnie w ciągu roku przed blokami najważniejszych wydarzeń (np. przed majówką, przed wakacjami, przed długimi weekendami itp.)

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)

Zakładane
rezultaty

• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty wydarzeń w regionie
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia
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• Etap 1: bezkosztowo
• Etap 2: w zależności od możliwości finansowych, min. 5000 zł/rok
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Część projektowa
Aby zainspirować grupy aktywnych seniorów (które nie korzystają z inter-

Uzasadnienie
i cel realizacji

netu tak aktywnie jak młodsze grupy docelowe) do odwiedzenia Kociewia
warto zainwestować w podróże studyjne dla dziennikarzy mediów senio-

III
Aktywni
seniorzy

ralnych oraz działaczy organizacji senioralnych.

1.
Przygotowanie wyjazdu studyjnego składa się z kilku działań. Do najważniejszych należą: przygotowanie atrakcyjnego dla określonych odbior-

Opis idei
przedsięwzięcia

ców programu wyjazdu (optymalnie 2–3 dni w regionie), wejście w partnerstwo z odwiedzanymi miejscami i obiektami oraz wytypowanie listy
uczestników. Najlepiej jakby program zawierał w sobie także uczestnictwo
w aktualnie odbywających się wydarzeniach w regionie, a także spotkanie
z lokalnymi włodarzami (opcja dla dziennikarzy).

Program
cyklicznych
study-tour’ów
dla mediów
oraz organizacji
senioralnych.

Część wdrożeniowa
Czas realizacji /
harmonogram

• pierwszy wyjazd w 2020 roku (raczej II/III kwartał)
• min. dwa wyjazdy rocznie od 2021 roku

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

Zakładane
rezultaty

(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)
• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty regionu
• zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do regionu Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia

• jedyne koszty to koszty organizacyjne zatem zależy m.in. od liczby
uczestników, liczby noclegów i innych płatnych atrakcji
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Część projektowa

III

Turyści senioralni najczęściej korzystają albo z wyjazdów zorganizowanych

Aktywni
seniorzy

Uzasadnienie
i cel realizacji

albo kupują je indywidualnie jako gotowe pakiety turystyczne. Zatem proponuje się przygotować dla tego rodzaju odbiorcy choć jeden, zintegrowany pakiet pobytowy na Kociewiu, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, gestorami bazy, operatorami atrakcji i samorządami.

2.

Przedsięwzięcie składa się z III faz. I faza zakłada opracowanie jednego,

Przygotowanie
i promocja wśród
instytucji oraz
organizacji
senioralnych
pakietu
dedykowanego
turystom
senioralnym pn.
Poznaj polskie
średniowiecze.
Od mitologii
słowiańskiej,
przez gotyckie
twierdze, do Biblii
Gutenberga.

zintegrowanego, 3- lub 5-dniowego, pakietu pobytowego na Kociewiu
dla grup senioralnych zainteresowanych przede wszystkim historią i kulturą, obejmującego kluczowe atrakcje regionu w tym obszarze pn. Poznaj
polskie średniowiecze. Od mitologii słowiańskiej, przez gotyckie twierdze, do

Opis idei
przedsięwzięcia

Biblii Gutenberga. Pakiet powinien zawierać przejazd, noclegi, częściowe lub pełne wyżywienie, wejściówki do atrakcji i miejsc, w tym udział
w wydarzeniach specjalnych oraz opiekę pilota. II faza zakłada promocję
tak przygotowanego pakietu wśród instytucji i organizacji senioralnych,
w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji kościelnych itp. Faza III
to funkcja sprzedażowa w/w pakietu, którą powinien zarządzać wybrany
partner biznesowy na określonych zasadach (np. lokalne biuro podróży lub
jeden z operatorów atrakcji).

Część wdrożeniowa
Czas realizacji /
harmonogram

• Faza I do rozpoczęcia w 2021 roku
• Faza II i III wdrożona od 2022 roku

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

Zakładane
rezultaty

(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)
• zwiększenie znajomości dedykowanej dla tego segmentu oferty regionu
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa

Szacowany koszt
przedsięwzięcia
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• zakłada się jedynie koszty organizacyjne fazy I oraz koszty dystrybucji
i promocji pakietu w fazie II, które będą uzależnione od posiadanego
budżetu
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Część projektowa
Celem kampanii jest złapanie turystów, którzy przejeżdżają przez Kociewie
autostradą A1, ale nie mają świadomości o atrakcyjności i znajomości oferty

Uzasadnienie
i cel realizacji

regionu turystycznego Kociewia oraz w tym momencie nie mają potrzeby/
czasu, aby z niej skorzystać. Jednak dzięki otrzymaniu specjalnego kuponu rabatowego powinni, po pierwsze, zapoznać się z ofertą, po drugie być

IV
Turyści
tranzytowi

bardziej zainteresowanym do odwiedzenia regionu w swoim czasie wolnym.

1.
Przedsięwzięcie składa się z II etapów. W pierwszym etapie należy, we współpracy z gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej oraz operatorami
atrakcji, wypracować specjalny na potrzeby tej akcji kupon rabatowy, który
posiadaczowi przyznawałby w określonym czasie specjalną, ustaloną zniżką (np. 5%) na wybrane usługi turystyczne w regionie, tj. noclegi w wybranych obiektach, jedzenie w wybranych restauracjach, udział w wybranych
wydarzeniach oraz zwiedzanie wybranych atrakcji. Kupon powinien także

Opis idei
przedsięwzięcia

przedstawiać w atrakcyjnej formie graficznej najważniejsze atrakcje regionu
(przede wszystkim te, na które obowiązują zniżki). II etap to forma ambientu
w wybranym okresie (dni powszednie) i wybranych miejscach recepcji turystów tranzytowych tj. punkty MOP na autostradzie A1 (zapewne konieczność

Kampania
promocyjna
w punktach
recepcji turystów
tranzytowych
(tj. MOP na A1) pn.
Wróć na Kociewie
w czasie wolnym
z użyciem kuponów
rabatowych.

uzyskania zgody na taką akcję od GDDKiA) lub w wybranych restauracjach
przy autostradzie, na których zatrzymują się przejezdni na posiłek. Ambient
mógłby polegać po prostu na rozdawaniu kuponów rabatowych i zachęcaniu
do odwiedzenia Kociewia przez grupę przebranych w stroje nawiązujące do
charakteru i oferty regionu hostess (np. jedna osoba w stroju kociewskim, jedna jako kolarz na rowerze, jedna jako rycerz i/lub dama dworu itp.).

Część wdrożeniowa
Czas realizacji /
harmonogram

• Realizacja fazy I w 2020 roku
• Wdrożenie fazy II w 2021 roku

• zbudowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

Zakładane
rezultaty

(zgodnie z ideą Kociewie – strefy wolnego czasu)
• zwiększenie znajomości oferty turystycznej regionu
• zwiększenie liczby i częstotliwości przyjazdów turystycznych do regionu
Kociewia

Część finansowa
Szacowany koszt
przedsięwzięcia

• przygotowanie i wydruk kuponów: 5–10 tys. zł
• akcje ambientowe: 10–20 tys. zł
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Promocja marki Kociewie to także działania horyzontalne, czyli takie, które dotyczą więcej niż jednej grupy
docelowej oraz które w większości przypadków były już cyklicznie realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE. W ramach tych działań znajdują się także te, które służą promocji wewnętrznej
i umacnianiu pozycji Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE w regionie. Proponuje się jednak, aby
z biegiem czasu ograniczać działania lobbingowe na rzecz zaproponowanych powyżej oraz realizowanych
wcześniej działań promocji turystycznej regionu.
Działania o charakterze horyzontalnym:
Gdzie
będziemy?

1. IDENTYFIKACJA WIZUALNA – nowe pozycjonowanie marki Kociewie – strefy wolnego czasu wymusza
zmiany w systemie identyfikacji wizualnej marki, czyli wdrożenie nowego logo promocyjnego regionu
wraz z mini księgą marki.
2. TARGI – udział w targach konsumenckich w priorytetowych regionach emisji turystów (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie), tj. np. Targi Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi, Targi Free Time Festiwal w Gdańsku, Targi World Travel Show w Nadarzynie itp.
3. WYDAWNICTWA – katalog wydawnictw Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE powinien z biegiem czasu być dostosowywany do założeń marki Kociewie – strefy wolnego czasu, zarówno w warstwie
wizualnej (wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej), jak i merytorycznej (czyli np. podział wydawnictw
na strefy pasji i/lub na wybrane, kluczowe segmenty odbiorców).
4. SOCIAL MEDIA – nowe założenia marki wymuszają także zmiany w dotychczasowej formie prowadzenia kanałów social media. Po pierwsze, należy zdecydowanie bardziej oddzielić komunikację poprzez kanał na Facebooku Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE od innych kanałów. Ten kanał
powinien służyć jedynie do lobbingu i budowania pozycji Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
w regionie oraz komunikować przede wszystkim informacje o charakterze instytucjonalnym. Po drugie, kanał na Facebooku Kociewie Łagodna Kraina powinien zostać przemianowany zgodnie z nowym
pozycjonowaniem Kociewie – strefy wolnego czasu. Należy ten kanał objąć specjalną opieką, ponieważ stanie się on kluczowym kanałem do prowadzenia większości działań promocyjnych związanych
z realizacją kluczowych przedsięwzięć marki Kociewie (opisanych wcześniej). Podobnie profil na Instagramie powinien zostać dostosowany do nowego pozycjonowania. W obu przypadkach należy:
a) wdrożyć nową identyfikację wizualną (kiedy się pojawi),
b) działań na rzecz pozyskania nowych fanów/followersów,
c) zwiększyć udział bardziej angażujących i atrakcyjnych form, tj. video, relacje na żywo, Instastories,
relacje na Facebooku itd.
5. MEDIA RELATIONS – należy w zdecydowany sposób zaktywizować działania media relations. Po
pierwsze, należy zaktualizować bazę dziennikarzy turystycznych z kluczowych mediów w regionie, ale
i całym kraju. Po drugie należy zwiększyć jakość i ilość wysyłek informacji prasowych do wybranych,
zidentyfikowanych dziennikarzy z wybranych mediów. Działania te będą przydatne do organizowania
cyklicznych study-tour’ów (opisanych wcześniej).
6. UMACNIANIE POZYCJI Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE – organizacja i udział w Święcie Kociewia i Światowym Dniu Kociewia, organizacja i udział w regionalnych konferencjach, wysyłka
newslettera.
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Rozdział VIII
Ramowy harmonogram
Tabela 5
Harmonogram kwartalny realizacji kluczowych przedsięwzięć promocji marki Kociewie
PRZEDSIĘWZIĘCIA

KWARTAŁ/
ROK

I.1

I.2

I/2020

I.3

II.1

II.2

II.3

Etap I

Etap I

Etap II

Etap II

Etap I

Etap I

Etap II

Etap II

Etap I

Etap I

Etap II

Etap II

III.1

III.2

IV.1

II/2020
Faza I

III/2020
Faza I
IV/2020
I/2021
II/2021

Faza II
Faza I

Faza II

III/2021
IV/2021
I/2022
II/2022
III/2022

Faza II
Faza III

IV/2022
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Rozdział IX
Załącznik 1. Wyniki badania kwestionariuszowego
(typu PAPI) turystów odwiedzających Kociewie
Badania typu PAPI

Na potrzeby projektu przeprowadzono badanie kwestionariuszowe bezpośrednie turystów, którzy odwie-

Paper & Pen Personal

dzili region turystyczny Kociewie w maju 2019 r. Badanie miało charakter sondażu diagnostycznego i nie

Interview

było reprezentatywne dla całej populacji Polaków czy odwiedzających województwo pomorskie lub kujawsko-pomorskie. Celem była diagnoza rozpoznawalności oraz skojarzeń z regionem, a także określenie
atutów turystycznych Kociewia i ocena jakości doświadczeń turystycznych.
Sondaż był prowadzony przez przeszkolonych ankieterów w następujących punktach recepcji turystycznej
regionu Kociewie:
 Tczew, 1–4 maja,
 Zamek Gniew, 1 maja (przy okazji wydarzenia Majówka z Historią),
 Pelplin, 2 maja,
 Grodzisko Owidz, 3 maja (przy okazji wydarzenia Majówka na Grodzie),
 Arboretum Wirty, 4 maja,
 Tleń, 12 maja (przy okazji wydarzenia Zielony Targ).
W badaniu wzięło udział 151 odwiedzających, którzy reprezentowali aż 14 województw. Jak się można było
spodziewać prawie 67% ankietowanych stanowili mieszkańcy dwóch województw – pomorskiego (55%)
i kujawsko-pomorskiego (11,9%). Zauważalną grupę stanowili turyści z woj. mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego.

Tabela 6
Regiony emisyjne przyjezdnych na Kociewie (regiony, w którym mieszkają przyjezdni)
WOJEWÓDZTWO

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

Zachodniopomorskie

5,3%

8

Wielkopolskie

4,6%

7

Warmińsko-mazurskie

2,6%

4

Świętokrzyskie

0,7%

1

Śląskie

2,0%

3

Podlaskie

1,3%

2

Podkarpackie

0,7%

1

Mazowieckie

6,0%

9

Małopolskie

2,6%

4

Łódzkie

4,6%

7

Lubelskie

1,3%

2

Kujawsko-pomorskie

11,9%

18

Dolnośląskie

1,3%

2

Pomorskie

55,1%

83
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Fakt, że więcej niż co drugi ankietowany turysta pochodził z okolic Kociewia (woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego) świadczy o tym, że jest to dzisiaj popularna destynacja na krótkie wypady głównie dla
tych dwóch województw. Można także przyjąć, że te grupy były grupami odwiedzającymi region, a nie byli
turystami, czyli nie realizowali noclegu na Kociewiu.
Świadczy to też o tym, że wnioski z niniejszego sondażu należy z dużą dozą ostrożności odnosić do grup
turystów pochodzących z zewnątrz. Z drugiej strony reprezentacja aż 12 innych regionów wśród badanych
świadczy o tym, że region ma potencjał do bycia destynacją o charakterze nie tylko regionalnym, a przynajmniej makroregionalnym, a docelowo ogólnopolskim.

Rysunek 3
Regiony emisyjne przyjezdnych

12%
Kujawsko-pomorskie

6%
Mazowieckie

5%
Łódzkie

5%
Zachodniopomorskie

55%
Pomorskie

4%
Wielkopolskie
3%
Małopolskie
3%
Warmińsko-mazurskie
2%
Śląskie
1%
Lubelskie

1%
Dolnośląskie

1%
Świętokrzyskie
1%
Podlaskie

1%
Podkarpackie
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Jeśli chodzi o strukturę wiekową badanych to dwie grupy – trzydziestolatków (27,8%) oraz czterdziestolatków (25,8%) – stanowiły ponad połowę przyjezdnych. Stosunkowo liczne były także grupy wiekowe 19–29,
50–59 i 60–74 lata.

Tabela 7
Wiek osób przyjezdnych na Kociewie
WIEK

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

75+

2,6%

4

60–74

12,6%

19

50–59

15,2%

23

40–49

25,8%

39

30–39

27,9%

42

19–29

15,2%

23

13–18

0,7%

1

Generalnie taka struktura wiekowa, jeśli okazałaby się prawdziwa dla całego regionu, jest bardzo korzystna.
Po pierwsze dlatego, że obejmuje praktycznie wszystkie kategorie wiekowe. Po drugie, najliczniej reprezentowani są 30 i 40-latkowie, czyli osoby o zazwyczaj zasobnych portfelach.

Rysunek 4
Wiek przyjezdnych

75+ lat
60–74 lat
50–59 lat
40–49 lat
30–39 lat
19–29 lat
13–18 lat
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15%

26%

28%

15%
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Podobnie jak w przypadku struktury wieku, tak i w przypadku modelu podróżowania, dominowały dwie
grupy badanych – rodziny, które stanowiły połowę badanej populacji (29,8% z małymi dziećmi i 21,2%
z większymi dziećmi) oraz podróżujący we dwoje (30,5%). W sumie stanowili zdecydowaną większość przyjezdnych. Dwie kolejne kategorie to: grupy znajomych (6%) oraz podróżujący samemu (5,3%).

Tabela 8
Z kim podróżowali odwiedzający Kociewie?
Z KIM PODRÓŻUJE?

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

Z rodziną z większymi dziećmi

21,2%

32

Z rodziną z małymi dziećmi

29,7%

45

Z grupą seniorów

2,0%

3

Z grupą znajomych

6,0%

9

Z partnerem lub znajomym (para)

30,5%

46

Samemu

5,3%

8

Inne

5,3%

8

Ponieważ grupy seniorów stanowiły jedynie 2% ankietowanych świadczy to o tym, że Kociewie nie jest
jeszcze aż tak popularne dla grupy tzw. aktywnych seniorów, którzy stanowią ostatnio coraz liczniejszy
i aktywniejszy segment turystów.

Rysunek 5
Z kim podróżuje osoba biorąca udział w ankiecie?

Z rodziną z większymi dziećmi

21%

Z rodziną z małymi dziećmi

30%

Z grupą seniorów

2%

Z grupą znajomych

6%

Z partnerem/znajomym (para)

31%

Samemu

5%

Inne

5%
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Zdecydowana większość odwiedzających Kociewie przyjechała tutaj w formule objazdu regionu i/lub jako
jeden z punktów wycieczki objazdowej szerszego regionu (ponad 70%). Niecałe 14% badanych przyjechało na konkretne wydarzenie/wziąć udział w evencie. Jedynie niecałe 8% zadeklarowało jako cel przyjazdu
aktywność i rekreację na świeżym powietrzu.

Tabela 9
Cel/motyw turystyczny przyjazdu na Kociewie
CEL/MOTYW TURYSTYCZNY

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

7,9%

12

Inne

4,0%

6

Przejazdem (tranzyt)

1,3%

2

Udział w wydarzeniu/evencie

13,2%

20

2,6%

4

71%

107

PRZYJAZDU?
Aktywność i rekreacja
na świeżym powietrzu

Zakupy lokalnych produktów/
kulinaria
Zwiedzanie/objazd regionu

W tych dwóch ostatnich grupach (udział w konkretnym wydarzeniu oraz aktywność na świeżym powietrzu)
największy odsetek stanowili turyści spoza regionu (czyli spoza woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego).

Rysunek 6
Motyw przyjazdu

71% zwiedzanie/objazd regionu
13% udział w wydarzeniu/evencie
8% aktywność i rekreacja na świeżym powietrzu
4% inne
3% zakupy lokalnych produktów/kulinaria
1% przejazdem (tranzyt)
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Optymistycznie brzmi fakt, że zdecydowana większość badanych (87,4%) zadeklarowała, że słyszała
o Kociewiu przed przyjazdem. Jedynie niecałe 12% nie słyszała o tym regionie turystycznym zanim się
tu nie udała.

Tabela 10
Rozpoznawalność regionu turystycznego Kociewie
CZY SŁYSZELI O KOCIEWIU

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

Tak

87,4%

132

Nie

11,9%

18

Nie wiem/nie pamiętam

0,7%

1

PRZED PRZYJAZDEM?

Wśród respondentów deklarujących brak znajomości Kociewia przed przyjazdem:
 najwięcej pochodziło z woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego,
 najwięcej podróżowało z rodziną z dziećmi (małymi bądź większymi) oraz z partnerem lub znajomym
(para),
 najwięcej było w wieku 30–39 oraz 19–29 lat.

Rysunek 7
Rozpoznawalność regionu

87% tak
12% nie
1% nie pamiętam
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Wśród tych 87%, którzy zadeklarowali znajomość Kociewia przed przyjazdem dominowały zdecydowanie
dwie grupy skojarzeń:
1. ogólnie, że taki region istnieje,
2. z dziedzictwem kulturowym i folklorem regionalnym, w tym gwara (jo), haft, zwyczaje, zespoły ludowe itp.

Rysunek 8
Najczęściej pojawiające się skojarzenia z regionem turystycznym Kociewie (wszyscy respondenci)

6. Katedra w Pelplinie (Biblia Gutenberga)

1. Ogólnie, że taki region istnieje, bez szczególnych

7. Tczew (mosty)

skojarzeń

8. W pobliżu Kaszub

2. Kultura i folklor kociewski – gwara (jo), haft,

9. Rodzina stąd pochodzi

zwyczaje, zespoły ludowe
3. Kulinaria

10. Zamek w Gniewie

4. Starogard Gdański (stolica Kociewia)

11. Historia (Krzyżacy, zamki)

5. Przyroda, krajobraz (jeziora, lasy)

12. Bory Tucholskie

ogólnie

kultura

Katedra Pelplin

Tczew

kulinaria

Zamek Gniew

Kaszuby

Starogard Gdański

rodzina

Bory Tucholskie
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Na kolejnych miejscach, ale ze zdecydowanie mniejszym udziałem, pojawiały się skojarzenia: z kulinariami
(to element tożsamy z dziedzictwem kulturowym), z miastem Starogard Gdański (który w kilku wypowiedziach był utożsamiany ze stolicą Kociewia), z szeroko rozumianą przyrodą i krajobrazami (jeziora, lasy,
pagórki) oraz jeszcze dwoma miastami – Pelplinem oraz Tczewem.

Podobnie kształtują się skojarzenia respondentów pochodzących spoza regionu, także zdecydowanie dominują ogólne skojarzenia i te dot. kultury kociewskiej. Także wysoko w rankingu pojawia się Pelplin, ale
brak jest z kolei skojarzeń z Tczewem i Starogardem Gdańskim. Wysoko za to plasują się skojarzenia z historią (zamki, Krzyżacy) oraz z bliskością Kaszub.

Rysunek 9
Najczęściej pojawiające się skojarzenia z regionem turystycznym Kociewie (odwiedzający spoza regionu, czyli nie pochodzący
z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego)

1. Ogólnie, że taki region istnieje, bez szczególnych

4. Kulinaria
5. Historia (Krzyżacy, zamki)

skojarzeń
2. Kultura i folklor kociewski – gwara (jo), haft, zwy-

6. W pobliżu Kaszub
7. Rodzina stąd pochodzi

czaje, zespoły ludowe

8. Zamek w Gniewie

3. Katedra w Pelplinie (Biblia Gutenberga)

ogólnie

kultura

zamki

kulinaria

Kaszuby

Katedra Pelplin

rodzina

Zamek Gniew
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Respondenci byli też proszeni o wymienienie skojarzeń dotyczących samej nazwy Kociewie. Dominowały
te opisane w powyższych tabelach. Pojawiło się jednak także kilka nieuwzględnionych wcześniej skojarzeń,
tj. np.:
 koty, kociaki (na zasadzie słowotwórstwa),
 rolnictwo, pola, uprawy,
 kociołek (jedna z wersji etymologii nazwy Kociewie),
 z niczym konkretnym się nie kojarzy.

Tabela 11
Rozpoznawalność znaku promocyjnego Kociewie
ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKU

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

Nie

58,9%

89

Tak

37,1%

56

Nie wiem/nie pamiętam

4,0%

6

PROMOCYJNEGO KOCIEWIE?

Jeśli chodzi o rozpoznawalność znaku promocyjnego Kociewia to ponad połowa respondentów nie spotkała się z nim wcześniej (58,9%). Znak był rozpoznawalny wśród jedynie ok. 37% badanych.
Wśród respondentów deklarujących znajomość znaku promocyjnego Kociewia najwięcej z nich spotkało
się z nim:
 na znakach/tablicach przy drogach,
 w internecie – strony www,
 na reklamach w mieście: plakaty, ulotki, billboardy.

Rysunek 10
Rozpoznawalność znaku promocyjnego Kociewie

59% nie

37% tak

4% nie wiem/nie pamiętam
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Kluczowym pytaniem w badaniu było to o atuty turystyczne Kociewia, czyli o wymienienie konkretnych
silnych stron potencjału i oferty turystycznej regionu, które mogą stanowić podstawę do kreowania atrakcyjnej marki regionu turystycznego. Wśród odpowiedzi dominowały te dot. walorów, zarówno naturalnych
(zdecydowanie najsilniejszym atutem Kociewia zdaniem badanych jest przyroda i krajobraz), jak i antropogenicznych (zabytki historyczne tj. zamki i generalnie wątki historyczne oraz sakralne, z Katedrą w Pelplinie
na czele). Wysoko w tym zestawieniu znalazły się szlaki wodne i spływy kajakowe, jako rodzaj aktywności na
łonie przyrody (nieco dalej także trasy rowerowe) oraz element niematerialny oferty, w postaci atmosfery –
cisza i spokój. Odwiedzający docenili także dogodne położenie (łatwy dojazd).

Rysunek 11
Atuty turystyczne regionu Kociewie zdaniem respondentów

1. Przyroda, krajobraz (jeziora, lasy, dolina Wisły)

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że w tym ze-
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Jeśli chodzi o ocenę jakości doświadczeń turystycznych odwiedzających region to Kociewie wypada
pozytywnie – poza jednym wymiarem wszystkie przekroczyły 4 (w skali od 1 do 5). Najwyżej została
oceniona ogólna jakość obsługi, rozumiana także jako gościnność i przyjazność mieszkańców regionu.
Najniżej została oceniona informacja turystyczna i oznakowanie turystyczne regionu – poniżej 4. W tym
zestawieniu odwiedzający docenili także (po raz kolejny) dostępność komunikacyjną oraz łatwość poruszania się po regionie.

Tabela 12
Ocena zadowolenia z pobytu na Kociewiu (w skali 1–5) w zakresie
Jakości obsługi (gościnność)

4,45

Informacja turystyczna/oznakowanie turystyczne

3,91

Kuchnia regionalna/produkty lokalne

4,26

Atrakcje turystyczne

4,12

Dostępność komunikacyjna/poruszanie się po regionie

4,33

Oceniając charakter turystyczny regionu Kociewia respondenci jako najsilniejsze cechy wskazali barwność
historyczną regionu oraz atrakcyjne położenie. Zauważalne są także atrakcyjne walory przyrodnicze, wiejski klimat i elementy folkloru regionalnego. Odwiedzający uważają także, że Kociewie jest bardziej predestynowane dla turystów aktywnych niż tych biernie odpoczywających. Widać także równowagę pomiędzy
ciszą i spokojem (senny region), a dynamiką (region pełen życia).

Rysunek 12
Charakterystyka Kociewia jako destynacji turystycznej – skala dyferencjałów semantycznych

-2

-1

0

1

2

Dominują walory przyrodnicze

Dominują walory kulturowe

Bogaty w folklor

Nie przywiązany do tradycji

Senny
Barwny historycznie
Wiejski klimat
Atrakcyjne położenie
Region wypoczynku biernego

44

Pełen życia
Bezbarwny historycznie
Zurbanizowany
Region peryferyjny
Raj dla turystów aktywnych

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MARKI REGIONU TURYSTYCZNEGO KOCIEWIA NA LATA 2019–2023

Pozytywnym faktem jest, że aż 97% odwiedzających deklaruje, że chciałoby odwiedzić Kociewie ponownie.

Tabela 13
Wskaźnik lojalności – chęć ponownego odwiedzenia regionu turystycznego Kociewie
CZY PONOWNIE

UDZIAŁ PROCENTOWY

LICZEBNOŚĆ

Tak

96,7%

146

Nie

1,3%

2

Nie wiem

2,0%

3

ODWIEDZISZ KOCIEWIE?

Rysunek 13
Wskaźnik lojalności – chęć ponownego odwiedzenia regionu turystycznego Kociewie

97% tak
1% nie
2% nie wiem
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Podobnie pozytywnie nastraja kolejny fakt, że aż 60% respondentów to promotorzy regionu, czyli deklarują chęć polecania tej destynacji turystycznej znajomym i rodzinie. Jedynie niecałe 9% to tzw. negujący,
czyli nie deklarujący polecania Kociewia innym. Po odjęciu tych dwóch wartości otrzymujemy wskaźnik
rekomendacji NPS, który wynosi 51 i jest to bardzo pozytywna wartość.

Tabela 14
Wskaźnik rekomendacji NPS
PROMOTORZY

59,6%

NEUTRALNI

31,8%

NEGUJĄCY

8,6%

NPS = 51

Rysunek 14
Wskaźnik rekomendacji NPS

NPS = 51

9% negujący
59% promotorzy
32% neutralni
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