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Opis projektu 

 Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 

 Strategia komunikacji marketingowej obszaru Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 

 Zamawiający: Województwo Śląskie 

Wykonawca: landbrand 

 75 030,00 zł brutto 

 Zakres czasowy: 13.06.2019 - 29.11.2019 



Zakres prac 

 Dwa dokumenty 

 Sześć warsztatów: 
o Dotyczące rozwoju produktów obszaru: 

• 26 czerwca 2019 – Rybnik 

• 27 sierpnia 2019 – Rybnik 

• 16 września 2019 – Racibórz 

• 17 września 2019 – Żory 

o Dotyczące marki turystycznej obszaru: 
• 9 października 2019 – Rzuchów 

• 6 listopada 2019 – Rybnik 



Warsztaty 

Uczestnicy:  
o przedstawiciele urzędów miast  

i gmin oraz starostw powiatowych 
z terenu Subregionu Zachodniego 

o przedsiębiorcy z branży 
turystycznej 

Około 20-40 osób na każdym 
warsztacie 



DOKUMENT I:  
Koncepcja rozwoju produktów 
turystycznych obszaru Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 



Zakres prac nad dokumentem I 

 Analiza zasobów turystycznych Subregionu 

 Analiza źródeł wtórnych dotyczących Subregionu  

(m.in. dokumentów strategicznych, raportów 

frekwencyjnych, materiałów medialnych, 

przewodników turystycznych) 

 Analiza trendów mających wpływ na 

funkcjonowanie i rozwój turystyki w Subregionie 

 Analiza konkurencyjności Subregionu  i  jego  

produktów turystycznych w odniesieniu do rynku 

krajowego i zagranicznego 

 

 Wskazanie dobrych praktyk  dotyczących rozwoju turystyki na 

poziomie regionalnym i ponadregionalnym 

 Analiza interesariuszy Subregionu 

 Określenie grup docelowych 

 Analiza SWOT 

 Określenie wniosków diagnostycznych 

 Sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych 

 Określenie modelu zarządzania turystyką w Subregionie 

 Wskazanie potencjalnych ofert obszaru Subregionu, 

subproduktów 



Analiza zasobów Subregionu 
Zachodniego i ich atrakcyjności 



ANALIZA ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH 
SUBREGIONU 

 Zasoby umożliwiające uprawianie 
turystyki aktywnej: 
o szlaki rowerowe (31) 

o szlaki piesze (11) 

o aktywnie w naturze (5) 

o miejsca rekreacji aktywnej (18) 

o parki wodne i rekreacja wodna (15) 

 

 

 Zasoby umożliwiające uprawianie 
turystyki kulturowej: 
o zamki i pałace (26) 

o muzea i galerie (10) 

o wydarzenia i obyczaje (29) 

o turystyka edukacyjna (10) 

o turystyka sakralna (17) 

o turystyka kulinarna (9) 

o zabytki techniki i militarne (12) 



OCENA STOPNIA ATRAKCYJNOŚCI ZASOBÓW 

Międzynarodowa 

 Transgraniczna 

 Krajowa 

 Regionalna 

 Subregionalna 

 Lokalna 

Meandry Odry, źródło: krzyzanowice.pl 



Grupy docelowe Subregionu Zachodniego 

 Turysta familijny 

 Turysta kulturowy 

Uczestnik turystyki festiwalowej  

 Turysta aktywny 

Młodzież i studenci 

 Turysta kulinarny 



Wskazanie potencjalnych ofert 
Subregionu dla różnych grup 
odbiorców 



najlepsze  
z najlepszych  

hałdy 
aktywności 

historyczny 
wehikuł czasu 

górnikiem  
być 

dziki 
zachód 

wodne  
eldorado 

chichraj się  
razem z nami 

Śląsk 
od podszewki 

nasze  
jodło 

mistrzowskie 
połączenie: PL CZ 

rodzinne podróże 
małe i duże 

wiedzobranie 
na wesoło 



Wnioski diagnostyczne 

wystarczająca wielkość bazy noclegowej 
Subregionu Zachodniego 

 konieczność promocji kluczowych atrakcji 
turystycznych 

 istotna współpraca wszystkich samorządów 
terytorialnych Subregionu w celu promocji 
całości obszaru 



DOKUMENT II: 
Strategia komunikacji marketingowej 
obszaru Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego 



Zakres prac nad dokumentem II 

 Audyt wiarygodności komunikacji marketingowej 
Subregionu, w tym analiza dotychczasowych działań 
promocyjnych Subregionu, analiza obecności 
Subregionu w promocji Województwa Śląskiego i 
Polski 

 Analiza komunikacji konkurencyjnych produktów w 
odniesieniu do rynku krajowego i zagranicznego 

 Określenie linii narracyjnych marki, wskazanie 
rdzenia opowieści, stworzenie modelu mitu marki 

 

 Stworzenie architektury marki 

 Dobór kanałów komunikacji 

 Sformułowanie wytycznych dotyczących 
stylu komunikacji marki 

 Opracowanie harmonogramu działań na 
lata 2020 – 2023 

 Wskazanie narzędzi do monitoringu 
wdrażania strategii 

 



Ewolucja prac nad nową nazwą marki 

Subregion 
Zachodni 

Kraina Górnej Odry 
jako marka turystyczna 

Zachodnie. śląskie 
jako marka obszaru 

inne propozycje 
uczestników 
warsztatów 

Zachodnie. śląskie 



13% 

87% 

Czy „Subregion Zachodni”  
to odpowiednie określenie dla nazwy marki turystycznej obszaru? 

(N=39) 

TAK

NIE

W opinii uczestników warsztatów w Raciborzu i Żorach – przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców – (16 i 17 X 2019) 
określenie „Subregion Zachodni” nie jest odpowiednim określeniem dla nazwy marki turystycznej obszaru. 



Dlaczego NIE subregion zachodni? 

określenie techniczne, 
wymuszone 

nazwa nie mówi o 
terenie, nie 

charakteryzuje go 

brak powiązania ze 
Śląskiem, trudność w 

przypisaniu do 
konkretnego obszaru na 

terytorium Polski 

nie sugeruje 
kompletnie nic,  
z niczym się nie 

kojarzy 



 związane z zielenią 

 związane z położeniem 

 związane z kulturą i historią 

 związane z aktywnością i formami 
turystyki 

 związane z kolorami 

 inne 

ALTERNATYWNE NAZWY DLA MARKI 
TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

ponad  
60 określeń! 



Przykładowe określenia 

 Zielony Śląsk 

 Zielone Płuca Śląska 

Nadodrzański Śląsk 

 Region Bramy Morawskiej 

 Zachodnia Brama Śląska 

 Śląska Jedynka 

 Tradycyjny Śląsk 

 Aktywny Śląsk 

 Barwny Śląsk 

Mozaikowy Śląsk 



Marka „Zachodnie. śląskie” 

 Korzysta z marki matki „Śląskie” 

 Pozycjonuje na mapie Polski i regionu 

 Utrzymuje ciągłość z dorobkiem 

Subregionu 

 Pokazuje ewolucje, nie rewolucje 

 Umożliwia ukazanie 

wielopłaszczyznowego aspektu marki 

– nie tylko turystyka i rekreacja 



Zachodnie, czyli jakie? 

 Mapa prawdę Ci powie 

 Najbardziej na zachód 

wysunięty cypel śląskiego, 

ograniczony granicami z 

opolskim, Czechami, Odrą i 

A1 



Nowa propozycja 

 Zachodnie Śląskie – jako substytut i nowe określenie dla parasolowej 
marki Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 Korzyść lepszego pozycjonowania obszaru 

Nazwa marki w działaniach gospodarczych,  
kulturalnych, pro środowiskowych 

 

Na polu turystycznym jednak nadal nie jest wystarczające... 

 



Brand Concept Marki Zachodnie. śląskie 

 
Gospodarka: 
wspólne inwestycje 
 
 
Jakość powietrza: 
wspólna walka na 
rzecz poprawy 
jakości powietrza, 
np. projekt „Gmina z 
(dobrą) energią 
 
 
Kultura współczesna 
na wysokim 
poziomie, ale i z 
przymrużeniem oka 
  



Nowa marka turystyczna: 
Kraina Górnej Odry 



Uzasadnienie: 
 
1. Tutaj zaczyna się Odra w Polsce 
2. Górna Odra i jej dopływy scalają cały region 
3. Jest to zasób współdzielony z Czechami (tak 

jak marzyliśmy w przypadku Bramy 
Morawskiej i umożliwia współpracę z 
Czechami) 

4. Otwiera nas na współpracę turystyczną z 
innymi partnerami z Polski od Kędzierzyna 
Koźla, aż po Szczecin 

5. Kraina umożliwia narrację kulturową, w 
tym podkreślenie tożsamości śląskiej.  

6. Odra to energia, żywioł, piękno, aktywność 



Dobre przykłady marek turystycznych 
związanych z Odrą i innymi wodami 



Szczecin Floating Garden 2050 

 Szczecin jako miasto łączące w sobie dynamikę metropolii oraz 
przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze 

 System Identyfikacji Miejskiej 

 Imprezy: Dni Morza, Piknik nad Odrą 

 Imprezy o charakterze żeglarskim 

 Przebudowa bulwarów nadodrzańskich 

 Działania proekologiczne (np. EcoGenerator) 



Kraina Kanału Elbląskiego 
 Zlokalizowana wokół Kanału Elbląskeigo 

(Oberlandische Kanal)  

 Wspólna promocja na targach w Polsce  
i Europie 

 Wspólne oznakowanie 

 Muzeum Kanału 

 

 Inne przykłady:   

 Kraina Bugu  

 Odra dla turystów 

 

 



Linia narracyjna marki „Kraina Górnej Odry” 

Miejsce, gdzie Odra kończy swój bieg w 
Czechach i wpływa na terytorium Polski 

Wyznacza obszar górnego biegu Odry 

 Styk narodowości, kultur krajów i 
regionów o wspólnej historii i zasobach 
przyrodniczych 

 

 

 



Linia narracyjna marki „Kraina Górnej Odry” 

Możliwość uprawiania turystyki aktywnej, 
zarówno w nurcie rzek (turystyka 
kajakowa), jak i wzdłuż nich (turystyka 
rowerowa i piesze eskapady) 

Możliwość wypoczynku i rekreacji w 
parkach i lasach oraz nad zbiornikami 
wodnymi 



Linia narracyjna marki „Kraina Górnej Odry” 

 Związana z historią Piastów, Cystersów i 
rodów szlacheckich 

 Teren o bogatych tradycjach górniczych i 
przemysłowych 

 Bawi i uczy, małych i dużych 



Linia narracyjna marki „Kraina Górnej Odry” 

Mieszkańcami Krainy Górnej Odry są 
Ślązacy wierni swojej obyczajowości  
i tradycji 

 Bogactwem imprez kulturalnych i 
rozrywkowych 



Kanały komunikacji marki 

 Prezentacja marki liderom samorządów i branży turystycznej 

 Strona internetowa (wzbogacenie i aktualizacja treści w ślad za proponowanymi 
produktami i grupami docelowymi) 

 Profile w mediach społecznościowych 

 Współpraca z blogerami i influenserami (polskimi i czeskimi) 

 Flagowa impreza 

 Magazyn turystyczny „Kraina Górnej Odry” 

 Spoty turystyczne 

 Oznakowanie tablicami informacyjno-promocyjnymi  

 Oferta edukacyjna dla szkół 

 



Styl komunikacji 

 Krok I – Oparcie się o walory 
naturalne i aktywność w 
przyrodzie jako główny przekaz 
komunikatów graficznych 

 Krok II – Ekspozycja walorów 
kulturowych i transgraniczności. 

 

Aktywność w 

naturze z 

uwzględnie-

niem wody 

kultura, 

śląskoś

ć, 

transgr

a-

nicznoś

ć 



Proponowane działania 

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej marki 

Opracowanie podstrony internetowej 

Utworzenie profili w mediach społecznościach 

Opracowanie ofert w grupach produktowych 

Organizacja wspólnej imprezy promocyjnej 

 Subregionalny program rozwoju infrastruktury turystyki wodnej na 
obszarze KGO 


