
Szlak Piastowski 
województwo kujawsko-pomorskie



Wsparcie dla administratorów obiektów 

Środki przekazane na remonty 
obiektów, 

prace konserwatorskie 
i renowacyjne 

na Szlaku Piastowskim 
przez 12 lat -
30 835 792 zł



Wsparcie dla administratorów obiektów



Wsparcie dla administratorów obiektów 

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” doposaża instytucje kultury regionu 
w nowoczesny sprzęt, digitalizując ich cenne zasoby,

a tworząc nowoczesne internetowe portale - wprowadza je 
w globalny zasięg

1 259 802,00 zł



Realizowane projekty



Cel: 
Upowszechnienie turystyki kreatywnej 
i kulturowej, która angażuje samych 
turystów i mieszkańców do aktywnego 
współtworzenia produktów turystycznych

Działania w ramach projektu:
• wizyty studyjne i wymiana dobrych 

praktyk w ramach spotkań partnerów 
dla administratorów obiektów Szlaku 
Piastowskiego

• opracowanie strategii komunikacji 
marketingowej dla całego Szlaku

• warsztaty i szkolenia dla 
administratorów obiektów 
i samorządów



Cel:
Promowanie innowacyjnych rozwiązań 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości 
stosowanych w sektorze turystyki

Działania w ramach projektu:
• wizyty studyjne i wymiana dobrych 

praktyk w ramach spotkań partnerów dla 
administratorów obiektów Szlaku 
Piastowskiego

• szkolenia dla administratorów obiektów 
i samorządów

• Przygotowanie koncepcji wdrożenia 
narzędzi wirtualnej rzeczywistości lub 
rozszerzonej rzeczywistości w obiektach 
Szlaku Piastowskiego 



Konkurs filmowy „Z kamerą wśród Piastów”



Weekend na Szlaku Piastowskim



Weekend na Szlaku Piastowskim

• 29 wydarzeń w 11 miejscowościach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

• plakaty, 8 ramek do zdjęć,

• kampania radiowa – emisja 229 spotów promocyjnych na antenie 3 rozgłośni 

radiowych (6 stacji):

 Radio RMF MAXXX (stacja Mazowsze 

35 spotów, stacja Włocławek 35 

spotów, stacja Bydgoszcz 35 spotów, 

stacja Inowrocław 40 spotów, termin 

emisji: 13 – 21 czerwca 2019 r.),

 Radio Żnin (48 spotów, termin emisji: 

14 – 21 czerwca 2019 r.).

Patronat medialny: Polskie Radio 

Pomorza i Kujaw

 Polskie Radio PiK (36 spotów, termin emisji: 13 – 21 czerwca 2019 r.),



 kampania promocyjna wydarzeń pn. Lato na Szlaku Piastowskim celem zachęcenia
turystów do podróżowania po Szlaku również poza terminem Weekendu na Szlaku
Piastowskim

 druk materiałów promocyjnych

Kampania realizowana na portalu społecznościowym Facebook.
• Czas trwania: 1 sierpnia – 19 września 2019 r.
• 10 postów sponsorowanych (7 dot. wydarzeń, 2 dot. promocji strony na FB,

konkurs „Z kamerą wśród Piastów”)
• Zasięg: województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie +

dodatkowo łódzkie
• Przedział wiekowy: 25-55
• Zainteresowania: turystyka, historia, dziedzictwo kulturowe

Kampania pn. Lato na Szlaku Piastowskim



Posty sponsorowane



Materiały drukowane



Materiały przekazane zostały do:

• 4 obiektów muzealnych,

• 7 punktów informacji turystycznej zlokalizowanych na trasie Szlaku
Piastowskiego,

• szkolenie dla przewodników organizowane przez PTTK Oddział Inowrocław,

• Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show w Nadarzynie oraz inne
wydarzenia o charakterze promocyjnym.



Media społecznościowe

 SzlakPiastowski

 Szlak Piastowski

 Szlak Piastowski

Będąc na Szlaku Piastowskim zrób zdjęcie i oznacz nas:

#szlakpiastowski

https://www.facebook.com/hashtag/szlakpiastowski?source=note&epa=HASHTAG


Media społecznościowe Szlaku Piastowskiego



Publikując informacje dot. Szlaku Piastowskim 

oznacz nas:

#szlakpiastowski

https://www.facebook.com/hashtag/szlakpiastowski?source=note&epa=HASHTAG




Mapa Szlaku Piastowskiego



Działania planowane na rok 2020

 Spotkania i szkolenia,

 Kampania promocyjna pn. Lato na Szlaku Piastowskim (lipiec-wrzesień),

 Materiały promocyjne i informacyjne dot. oferty Szlaku Piastowskiego,

 …





Dziękujemy za uwagę! 


