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Działamy na rynku od 2004 roku.

Współpracujemy z samorządami wojewódzkimi, 

powiatowymi i gminnymi w zakresie projektów 

strategicznych i operacyjnych, w tym dotyczących 

marketingu i promocji, marki i zarządzania.

Naszym pierwszym projektem była 

Strategia marketingu turystycznego Sopotu (2004).
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Nasze projekty 



Nasze projekty



Cel i założenia opracowania Koncepcji
strategii komunikacji 
Szlaku Piastowskiego

Głównym celem prac jest opracowanie koncepcji 
komunikacji Szlaku Piastowskiego w taki sposób, 
aby uwzględniała ona w jak najszerszym zakresie 

dotychczasowy dorobek badawczy, naukowy, 
kulturowy, turystyczny, marketingowy i społeczny 
Szlaku Piastowskiego, jak również jego docelową 

komercjalizację i budowanie marki w oparciu 
o założenia koncepcji i istniejące elementy marki.



Cel i założenia opracowania Koncepcji
strategii komunikacji 
Szlaku Piastowskiego
- cele szczegółowe

Połączenie naszej 
merytorycznej i metodycznej 
wiedzy oraz doświadczenia 

w zakresie marketingu miejsc 
i brandingu z dotychczasowym 

dorobkiem szlaku, 
co zamierzamy osiągnąć 

poprzez ścisłą współpracę 
z interesariuszami 

Szlaku Piastowskiego 
i wykorzystanie ich potencjału.

Wykorzystanie najbardziej 
adekwatnych metod 

badawczych i w zakresie 
programowania 
strategicznego 

odpowiadających 
aktualnemu stanowi 

rozwoju szlaku 
i oczekiwaniom co do jego 

dalszego rozwoju.

Rozwój doczasowej 
koncepcji brandingowej

Szlaku Piastowskiego 
poprzez zaprogramowanie 
narzędzi i form komunikacji 
oraz adekwatnych kanałów 

komunikacyjnych.



Cel i założenia opracowania Koncepcji
strategii komunikacji 
Szlaku Piastowskiego
- sytuacja wyjściowa



Sposób realizacji opracowania
- zakres prac (etap analityczny)

Analiza materiałów ze źródeł zastanych (desk research)

Analiz Szlaku Piastowskiego w kontekście turystycznym, marketingowym i społecznym

Analiza rynku i charakterystyka odbiorców oferty szlaku (sytuacja wyjściowa szlaku)

Analiza konkurencji, analiza tożsamości i wizerunku marki szlaku

Analiza atrakcyjności i spójności dotychczasowej oferty szlaku

Analiza dotychczasowych działań marketingowych, analiza interesariuszy szlaku

Całościowa analiza strategiczna w kontekście koncepcji komunikacji szlaku, warsztaty



Sposób realizacji opracowania
- zakres prac (etap strategiczny)

Doprecyzowanie grup docelowych

Koncepcja brandingowa, architektura i struktura marki szlaku

Określenie spójnej pozycji marki i docelowego pozycjonowania szlaku

Określenie wytycznych strategicznych, opracowania komunikacji werbalnej 

Zidentyfikowanie najbardziej adekwatnych metod, narzędzi i kanałów komunikacyjnych 

Opracowanie oferty szlaku, rekomendacje dot. tras tematycznych 

Określenie kluczowych założeń systemu zarządzania i komunikacji szlaku i jego oferty



Sposób realizacji opracowania – metody i 
techniki



Sposób realizacji opracowania
(etap analityczny)

Benchmarking 
i TQM 

KCS, PEST, 
SWOT, 

5 sił Portera

Cykl życia 
produktu, 

segmentacja

Zespół Osób 
Kluczowych, 

metoda delficka

Pozycjonowanie

Techniki 
asocjacyjne

Case study, model 
interesariuszy, 

metody autorskie

FGI, metody 
ankietowe



Sposób realizacji opracowania
(etap strategiczny)

Benchmarking 
i TQM 

Metoda 
podejścia 

brandingowego

Segmentacja 
rynku

Metoda 
wariantowa, 
Storytelling

Pozycjonowanie

Techniki 
asocjacyjne

STRATEGION, 
DNA marki

3x3W©, 3P



Harmonogram prac 
– kamienie milowe

Prezentacja 
prac nad 

Koncepcją
• 14.11.2019

Prace 
analityczne

• 12.11.2019 –
17.01.2020

Warsztaty 
z interesariuszami, 

prezentacja Koncepcji

Prace 
koncepcyjne

• 20.01.2020 –
28.02.2020

Konsultacje, 
prezentacja gotowej 
koncepcji, warsztaty

• 13.01.2020 –
24.01.2020

• 29.01.2020-
10.04.2020



Rezultaty
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