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WSTĘP 

Celem opracowania dokumentu strategii marki jest stworzenie narzędzia do realizacji celów rozwojowych miasta  
w obszarach turystyki, kultury i gospodarki.  

IDEA MARKI SANDOMIERZA -  PRZYWILEJ SZCZĘŚCIA 

WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA MARKI 

Mieszkaocy 
Wspólna odpowiedzialnośd  

za szczęście miasta 

Turyści 
Kameralne  

przyjemności 

Kreatorzy 
Inspiracja i wsparcie 

dla twórców oraz ich twórczości 

Przedsiębiorcy 
Wsparcie dla gospodarki  

szczęścia 

CELE STRATEGICZNE I KLUCZOWE ZADANIA 

CEL I Ekosystem marki. Stworzenie i rozwój 
systemu zarządzania marką Sandomierza. 

CEL II Oferta marki. Budowa i rozwój  
produktu flagowego oraz systemu  

doświadczeo marki. 

CEL III Komunikacja marki. Przekazanie idei  
marki i jej wartości. 

Zadanie 1.1. Utworzenie Zespołu  
Zarządzania Marką. 

Zadanie 2.1. Krzemieo pasiasty – symbolem 
marki. 

Zadanie 3.1. Realizacja kampanii  
wizerunkowej marki Sandomierza. 

Zadanie 1.2. Określenie i wdrożenie kluczo-
wych zasad działania i wpływu Zespołu Zarzą-
dzania Marką na działalnośd marketingową 
Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. 

Zadanie 2.2. Określenie i wdrożenie systemu  
doświadczeo marki Sandomierza. 

Zadanie 3.2. Komunikacja marki na co dzieo 

Zadanie 1.3. Określenie i wdrożenie zestawu  
podstawowych narzędzi zarządzania marką. 

Zadanie 1.4. Określenie zasad współpracy  
w zakresie koordynacji wdrażania marki  
i wymiany informacji z partnerami zew. 
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I. ANALIZA KAPITAŁU MARKI ORAZ WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI 

1. Analiza kapitału marki Sandomierza 

Analiza kapitału marki miasta Sandomierza została poprzedzona poszukiwaniem korzeni marki. Korzenie marki miejsca to 

źródłowa opowieśd o tym, w jaki sposób i dlaczego ukształtowany został kapitał marki i jaka wynika z tego tożsamośd mar-

ki. To głęboki wgląd (insight) w kulturę, który determinuje współczesne życie miasta. Dlaczego Sandomierz jest taki, a nie 

inny? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano podczas spotkao konsultacyjno-warsztatowych. 

Wyróżnione zostały korzenie żywe – czyli takie, które dziś w istotny dla marki sposób oddziałują na miasto i jego mieszkao-

ców oraz korzenie historyczne – mające już tylko wpływ pośredni. Określono sposób ich oddziaływania na konkretne ob-

szary oraz ich wpływ na budowanie marki miasta w przyszłości. Wyznaczono również obszary, dla których korzenie te mogą 

mied zasadnicze znaczenie w procesie tworzenia doświadczeo i komunikacji. 

KORZENIE ŻYWE KORZENIE HISTORYCZNE 

• Królewskośd miasta – zabytki, artefakty i historia 

• Miasto nad Wisłą – krajobraz 

• Miasto literatów i artystów – dzieła 

• Miasto uduchowione – religijnośd 

• Kameralne miasto o śródziemnomorskim  

charakterze – wino, sery, jubilerstwo itp. 

 

• Tolerancja religijna – zgoda sandomierska 

• Miasto na dawnych szlakach 

ODDZIAŁYWANIE ODDZIAŁYWANIE 

• Bogaty potencjał doświadczeo marki  

• Inspiracja dla komunikacji marketingowej miasta 

• Urokliwośd i czar miasta 

 

 

• Potencjał edukacji historyczna 

• Tradycyjny ruch turystyczny (grupowy) 
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Analiza kapitału marki ma na celu wyraźne wskazanie na najcenniejsze aktywa kapitału marki Sandomierza i tym samym 

nakreśla kierunki inwestycji oraz wskazuje na to, co wymaga szczególnego zarządzania.  

Do analizy kapitału marki Sandomierza wykorzystano model kapitału marki miejsca dr Keith Dinnie. Według modelu  

Dinnie aktywa marki miejsca dzielimy na: 

1. aktywa wewnętrzne – bezpośrednio związane  

z Sandomierzem, których można doświadczyd na miejscu:  

• aktywa dziedziczone – przynależące do danego miejsca  

poprzez jego walory geograficzne lub wydarzenia  

historyczne;  

• aktywa tworzone – kreowane niezależnie od natural-

nych zasobów i predyspozycji danego miejsca; 

2. aktywa zewnętrzne – związane z miastem, których można 

doświadczyd także poza miastem, bez fizycznej w nim  

obecności: 

• aktywa istniejące – efekty podejmowanych  

w przeszłości działao promocyjnych i prezentacji  

danego miejsca w kulturze; 

• aktywa promowane – obejmujące obecnie  

podejmowane działania promujące miasto. 
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W tabelach wymienione zostały najważniejsze elementy kapitału marki Sandomierza. 

AKTYWA WEWNĘTRZNE MARKI SANDOMIERZA 

DZIEDZICZONE TWORZONE 

• krajobraz i obszar przyrodniczy Wisły, Góry Pieprzowe, Wąwóz 
Królowej Jadwigi, Wzgórze Salve Regina, położenie na siedmiu 
wzgórzach – jak Rzym;Sandomierski Park Piszczele, Puszcza San-
domierska na terenie Kotliny Sandomierskiej; 

• Stare Miasto  - Brama Opatowska , Zamek, Ratusz, Podziemna 
Trasa Turystyczna, bazylika katedralna Narodzenia NMP  (freski bi-
zantyosko-ruskie fundacji Władysława Jagiełły, obrazy z męczenni-
kami Karola de Prevota), dzwonnica przykościelna, romaoski ko-
ściół Św. Jakuba, pozostałości klasztoru Dominikanów przy nieist-
niejącym kościele św. Marii Magdaleny, kamienice, kościoły i inne 
obiekty zabytkowe; 

• szachy sandomierskie i inne obiekty ruchome, artefakty w Mu-
zeum Okręgowym; 

• krzemieo pasiasty; 

• królewskośd – dziedzictwo historyczne; 

• kuchnia regionalna (żur chłopski z kapustą, szczodraki, safor, pra-
znole, porka z kurkami, pierogi z soczewicą, piernik z marchwi, ku-
giel po sandomiersku, kapuśniak z kaszą jaglaną, babka ziemnia-
czana, podpłomyki: http://www.sandomierz.pl/kultura/przepisy-
kuchni-regionalnej; 

• Sandomierz w literaturze: Jarosław Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze, 
1939 (powieśd historyczna oparta na biografii Henryka Sandomier-
skiego); Jarosław Iwaszkiewicz, fragmenty Książki moich wspo-
mnieo, kilka reportaży z tomu Podróże do Polski; Wanda Polankie-

• Sandomierskie Centrum Kultury, pod jego egidą działają 
m.in.: Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia Sandomier-
ska”, „Sandomierskie Studio Piosenki”, Grupa taneczna „PARA-
DOX”,  Zespół taneczny „SKILZ”; 

• „Garaż muzyczny” – przestrzeo dla zespołów rockowych (Slaugh-
ters of The Souls, Dead Man Walking, S.N.O.W., Octagony) 

• Chór Katedralny; 
• Młodzieżowy Chór Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

i Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu 
• Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej; 
• Kino „Starówka”; 
• Sandomierska Orkiestra Dęta; 
• Zespół Taoca Ludowego „Sędomir”; 
• Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej; 
• Chór SAN-do-MIR; 
• imprezy i wydarzenia organizowane przez UM: „Festiwal Filmów 

NieZwykłych”; Dni Sandomierza – Truskawkowa Niedziela; „Jar-
mark Jagiellooski i Turniej Rycerski”; „Dookoła Wody Festival”; Fe-
stiwal „Muzyka w Sandomierzu”; „Sandomierskie Wieczory Orga-
nowe”; „Zaduszki jazzowe”, Chleb, Wino, Ser, Święto Młodego Wi-
na, Festiwal Czekolady, Kiermasz Mikołajkowy, Walentynki w San-
domierzu, Dyktando „z jajem”, Sandomierz Fashion Street, Odpust 
bł. W. Kadłubka; 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu 
• Centrum Rekreacji MOSiR; 

http://www.sandomierz.pl/kultura/przepisy-kuchni-regionalnej
http://www.sandomierz.pl/kultura/przepisy-kuchni-regionalnej
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wicz, Rycerze wielkiej przygody, 1939 (dla młodzieży); Roman Ko-
seła, „Sandomierka” Stefan Żeromski, Popioły, 1904, Andrzej Sar-
wa, Legendy i opowieści sandomierskie, 2005, i inne, Zygmunt  Mi-
łoszewski, Ziarno prawdy, 2011;  

• literatura naukowa o Sandomierzu: 
http://www.sandomierz.pl/kultura/literatura-o-sandomierzu 

• Sandomierz w kinematografii: Spotkanie w Bajce (1962); Popioły 
(1965); Gdzie woda czysta i trawa zielona (1977); Zygfryd (1986); 
Ojciec Mateusz (od 2008); Ziarno prawdy (2015); 

• wybitne osoby związane z Sandomierzem: Mikołaj Gomółka 
(ok. 1535–po 1591); Wincenty Kadłubek (1150–1223);  Mikołaj 
Trąba (1358-1422), Marcin z Urzędowa (ok. 1500–1573); Michał 
Piotr Boym (ok. 1612–1659); Aleksander Patkowski (1890-1924) , 
Wincenty Burek (1905-1988), Stanisław Młodożeniec (1895-1959), 
Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980),  Zbigniew Kabata (1924-2014), 
Ryszard Gancarz (1955-2017), Wiesław Myśliwski, Zbigniew War-
pechowski, Adam Myjak; 

• Muzeum Diecezjalne; 
• Muzeum Okręgowe; 
• Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; 
• Biuro Wystaw Artystycznych; 
• GOLD & SILVER GALLERY Cezarego Łutowicza; 
• Galeria Otwarta; 
• Pracownia Gobelinów – Galeria Autorska Alicja Aleksandrowicz; 
• Dom Pracy Twórczej „Alicja”; 
• Galeria „Antyki”; 
• Galeria Etnograficzna „Zapole”; 
• Galeria Niespodzianek Trzos; 
• ARTGALLERY; 
• FOTO-GALERIA „Opatowska 15;” 
• Pracownia Krzesimowscy – Galeria Autorska; 

• Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej; 
• Bonum Publicum – Nagroda Miasta Sandomierza im. Aleksandra 

Patkowskiego (zachęta do kontynuowania działao wzorowanych 
na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie 
aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie ba-
dao z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności 
lokalnych, oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn; nagrodę przy-
znaje się osobom prywatnym bądź stowarzyszeniom za znaczące 
osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej); 

• tężnia solankowa w Parku Osiedlowym przy ul. Krzysztofa Kamila 
Baczyoskiego 

• Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego 
(wypożyczalnia sprzętu wodnego) 

• rejsy po Wiśle: https://www.kapitan-prokop.pl/  
• wycieczki łodzią flisacką typu dubas „Sandomierka”: 

https://www.facebook.com/sandowisla/  
• zwiedzanie Sandomierza meleksami i meleksami retro: 

https://www.wycieczkisandomierz.pl/  
• wycieczki kajakowe i rowerowe: http://www.sandomierz.pl/dla-

turysty/informacje-dla-turystow/wypozyczalnia-kajakow-i-
rowerow  

• wypożyczalnia rowerów przy Centrum Informacji Turystycznej  
• wycieczki po okolicach samochodami terenowymi organizowane 

przez Sandomierską Grupę Terenową: http://www.sgt4x4.pl/  
• Świat Ojca Mateusza 
• Questing: Sandomierz jako planowana stolicę Centralnego Okręgu 

Przemysłowego; Rękawiczki królowej Jadwig; Góry Pieprzowe; Za-
wisza Czarny z Garbowa; Śladami Benedyktynek z Sandomierza; 
Rowerem po najciekawszych zakątkach Sandomierza; 

 

http://www.sandomierz.pl/kultura/literatura-o-sandomierzu
https://www.kapitan-prokop.pl/
https://www.facebook.com/sandowisla/
https://www.wycieczkisandomierz.pl/
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/wypozyczalnia-kajakow-i-rowerow
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/wypozyczalnia-kajakow-i-rowerow
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/wypozyczalnia-kajakow-i-rowerow
http://www.sgt4x4.pl/
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• Krzemieo pasiasty – galeria internetowa Jan Chałupczak. 
 

 

• Sandomierski Szlak Jabłkowy  (wirtualnie wytyczony szlak o dłu-
gości ok. 200 km wiodący przez wszystkie gminy powiatu sando-
mierskiego): http://www.szlakjablkowy.pl/  

• Sandomierski Szlak Winiarski (kilkanaście winnic otwartych dla 
turystów, w tym 5 winnic oferuje sprzedaż wina gronowego, kilka 
dysponuje noclegami, kilka kolejnych przygotowuje się do przyj-
mowania gości); 

• Małopolska Droga św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa o dłu-
gości 192 km; 

• szlaki rowerowe: http://www.sandomierz.pl/dla-
turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-
turystyczne-rowerowe  

• szlaki turystyczne piesze: http://www.sandomierz.pl/dla-
turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-
turystyczne-piesze  

• oficjalne kanały komunikacji marki w social mediach: INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/miasto_sandomierz/ (strona niedo-
stępna); FACEBOOK https://www.facebook.com/Sandomierz-
Kr%C3%B3lewskie-Miasto-128555693855159/ ; YOU TUBE 
https://www.youtube.com/user/SandomierzPL  

• Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu (Urząd Miasta); 
• Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta; 
• Sandomierska Karta Mieszkaoca: http://www.sandomierz.pl/dla-

mieszkanca/sprawy-obywatelskie/sandomierska-karta-mieszkanca 
• niezależne portale poświęcone sandomierskiej turystyce: 

http://turystyka.sandomierz.pl/  
http://www.e-sandomierz.pl/ 
https://www.wirtualnysandomierz.pl/  
 

http://www.szlakjablkowy.pl/
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-rowerowe
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-rowerowe
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-rowerowe
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-piesze
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-piesze
http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/informacje-dla-turystow/szlaki-turystyczne/szlaki-turystyczne-piesze
https://www.instagram.com/miasto_sandomierz/
https://www.facebook.com/Sandomierz-Kr%C3%B3lewskie-Miasto-128555693855159/
https://www.facebook.com/Sandomierz-Kr%C3%B3lewskie-Miasto-128555693855159/
https://www.youtube.com/user/SandomierzPL
http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/sandomierska-karta-mieszkanca
http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/sandomierska-karta-mieszkanca
http://turystyka.sandomierz.pl/
http://www.e-sandomierz.pl/
https://www.wirtualnysandomierz.pl/
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AKTYWA ZEWNĘTRZNE MARKI SANDOMIERZA 

ISTNIEJĄCE PROMOWANE 

 

• miasto piękne, urokliwe, romantyczne 
• przyjazna atmosfera, radośd, uczciwi ludzie, gościnnośd 

• tradycjonalizm, historycznośd 
• Sandomierz widziany przez pryzmat księdza na rowerze  

ścigającego morderców i miasta z największą liczbą  
niewyjaśnionych zgonów  

• religijnośd i konserwatyzm 
 

 
• idea komunikacyjna:  MIASTO KRÓLEWSKIE 
• najmocniej promowane są:  

◦ tradycje, królewskośd, bogata historia 
◦ atrakcje związane z Ojcem Mateuszem 

◦ szlaki turystyczne 
• markowy eksport obejmuje przede wszystkim: 

◦ produkty naturalne (owoce) 
• brak spójności komunikacyjnej – miasto królów, po którym jeź-

dzi ksiądz na rowerze: niby stare, ale nowe 

• ambasadorzy marki: prof. Henryk Samsonowicz; Wiesław  
Myśliwski; aktorzy i osoby związane z produkcją serialu Ojciec 
Mateusz: http://www.sandomierz.pl/o-miescie/znani-
sandomierzanie/odznaczeni-honorowym-wyroznieniem-quot-
bene-meritus-quot  

  

http://www.sandomierz.pl/o-miescie/znani-sandomierzanie/odznaczeni-honorowym-wyroznieniem-quot-bene-meritus-quot
http://www.sandomierz.pl/o-miescie/znani-sandomierzanie/odznaczeni-honorowym-wyroznieniem-quot-bene-meritus-quot
http://www.sandomierz.pl/o-miescie/znani-sandomierzanie/odznaczeni-honorowym-wyroznieniem-quot-bene-meritus-quot
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WNIOSKI STRATEGICZNE 

Największymi markowymi atrakcjami Sandomierza jest jego zabytkowa tkanka miejska z Rynkiem, Bramą Opatowską, 

Zamkiem Królewskim i licznymi obiektami sakralnymi. Siłą Sandomierza jest również jego malownicze położenie na nadwi-

ślaoskiej skarpie – krajobraz Wisły oraz Gór Pieprzowych, a także siedem wzgórz kojarzonych z Rzymem. Tworzona oferta 

miasta koncentruje się na dostarczaniu zgodnych z dziedzictwem miasta usług turystycznych. Są to przede wszystkim mu-

zea, galerie, zabytkowe obiekty noclegowe i gastronomiczne, usługi przewodnickie (również w strojach z epoki), a także 

bogaty cykl wydarzeo kulturalnych.  

Wyjątkowym na skalę światową elementem kapitału jest krzemieo pasiasty a w szczególności wykorzystanie go jako su-

rowca w jubilerstwie. Krzemieo nazwany kamieniem optymizmu jest dumą miasta, ale w stosunku do innego, kojarzonego 

z Polską naturalnego surowca jubilerskiego, jakim jest bursztyn potrzebuje większej promocji. 

Istnieje jednak napięcie między percepcją miasta a wizerunkiem promowanym dzięki serialowi telewizyjnemu „Ojciec Ma-

teusz”. Serial z niewątpliwą siłą przyciąga do miasta znaczącą liczbę turystów, jednak są to głównie turyści jednodniowi, 

poszukujący szybkiego i taniego zaspokojenia potrzeb, traktujący miasto jako jedno z wielu „do zaliczenia”. 

Sandomierz wykorzystuje również okoliczne zasoby naturalne w postaci produktów lokalnych jak wino, jabłka oraz sery. 

Bez problemu można je zakupid w mieście, są wykorzystywane w gastronomii oraz stanowią popularne pamiątki z Sando-

mierza. 

Nazywany miastem literatów Sandomierz jest zarówno inspiracją jak i miejscem powstawania dzieł literackich.  

Było piękne, było najpiękniejsze w Polsce, było włoskie, toskaoskie, europejskie, niepolskie, było miastem,  

w którym chciało się zakochad od pierwszego wejrzenia, zamieszkad i nigdy nie wyjeżdżad. 

Zygmunt Miłoszewski, Ziarno prawdy 
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Hej – Panowie! jeszcze zdrowie!  

Jak czas przyjdzie, będzie rada – 

A nam skooczyd tak wypada, 

Jako zwyczaj, ucztę naszą: 

Pełnym sercem pełną czaszą! 

Otóż wnoszę to rycerskie, 

Staropolskie – Sandomierskie 

„Kochajmy się” – bo w nim żyje 

Cała dziejów tajemnica – 

I wieczystym źródłem bije 

Sandomierska ta krynica 

Wincenty Pol, Sandomierskie 

 

„Moje związki z tym grodem o tysiącletniej historii sięgają z górą półwiecza. Pierwszy raz wynająłem tu mieszkanie w 1936 

roku. Potem przez długie lata starałem się co roku przyjeżdżad do Sandomierza i przywiązałem się do tego miasta bardzo. 

Wybrałem je sobie, gdy mało jeszcze o nim mówiono, co pochlebia mojej dumie. Cały szereg utworów tu napisałem w 

mieszkaniu na Katedralnej, m.in. w całości „Lato w Nohant”. O Sandomierzu pierwszy raz pisałem w 1922 roku”. 

Jarosław Iwaszkiewicz, wypowiedź podczas spotkania autorskiego w Sandomierzu w 1979 roku 

https://edd.nid.pl/wydarzenia/sandomierski-spacer-po-literackich-sladach-jaroslawa-iwaszkiewicza/  

 

https://edd.nid.pl/wydarzenia/sandomierski-spacer-po-literackich-sladach-jaroslawa-iwaszkiewicza/
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2. Weryfikacja tożsamości marki 

Weryfikacja tożsamości marki Sandomierza przeprowadzone zostały z zastosowaniem modelu tożsamości wewnętrznej i 

zewnętrznej, będącego adaptacją modelu tożsamości marki Jeana Noela Kapferera dla marek terytorialnych. W pierwszej 

kolejności zrekonstruowano tożsamośd wynikającą z analizy promowanego wizerunku miasta. Następnie określono toż-

samośd aspiracyjną, powstałą na bazie kapitału marki oraz analizy dyskusji przeprowadzonej podczas spotkao konsultacyj-

no-warsztatowych.  

Model tożsamości marki 
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Rekonstrukcja obecnej tożsamości marki Sandomierza  
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Aspiracyjna tożsamości marki Sandomierza 
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3. Wnioski strategiczne 

Kompetencje marki możemy rozpatrywad w dwóch wymiarach: przedmiotowym i podmiotowym. Koncentracja tylko na 

aktywach fizycznych nie zbliża marki do jej odbiorców, którzy oczekują od miejsc przede wszystkim funkcjonalności i za-

spokojenia potrzeb emocjonalnych. Fakt posiadania atrakcji w postaci zabytków nie powoduje u odbiorców natychmiasto-

wych reakcji wyzwalających konkretne postawy i działania. Stąd dla określenia kompetencji marki użyte zostały wyjątkowe 

dla miasta emocjonalne efekty spotkania z żywymi elementami kapitału marki miasta.  

Sandomierz zachwyca, ale co jest efektem tego zachwytu? Czy pozostaje tylko płytkim zauroczeniem, czy jednak zmienia 

coś w odbiorcy np. postawy wobec życia. 

"W zasadzie - za każdym moim pobytem już sam Rynek wystarcza mi do szczęścia. Daje mi wszystko to, co jest mi potrzeb-

ne, by naładowad akumulatory. Od sklepu "Wedelek", w którym Pan Ryszard z małżonką uśmiechają się serdecznie  

(Pan Ryszard - mój współbrat w noszeniu bobo z krzemieniem pasiastym), i w którym zaopatruję się w kawę, krówki, i bu-

skowiankę w butelkach 1/2 litra - poprzez Kordę z jej tarasem i kanapkami (no, mojito - także), po Iluzjon z jego domowej 

roboty pieprzówką na dobranoc." 

Zbyszko C., recenzja z TripAdvisor 

Znam wszystkie wady tego miasta. I kiedy tu wracałem, nie zapomniałem o ani jednej. Wiem ilu tu burżujów, wiem że za 

dużo kleru. Wiem, że często pachnie zaściankiem, że niewiele się tu zmienia (a to, co się zmienia, to zwykle na gorsze), 

wiem, wiem, wiem… a mimo wszystko wróciłem. Nie żeby jakieś sentymenty. Po prostu. Tu jest mi dobrze. Tu jedzenie  

i picie i myślenie i nie – smakują najlepiej.  

Piotr Madej, Sandomierz 
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Kultura wewnętrzna marki wynika z najważniejszych wartości i przekonao mieszkaoców miasta. Według badao ankieto-

wych przeprowadzonych w ramach opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025 70% miesz-

kaoców ocenia Sandomierz jako dobre miasto do życia. Miasto pomimo problemów społecznych i gospodarczych charakte-

rystycznych dla średnich miast powiatowych jest mieszkaocom bliskie i dostarcza im wielu powodów do szczęścia.  

- Tu jest jak w raju. Wszystko jest przepełnione miłością i dobrem, a nie sztucznością jak w innych miastach.  

Do tego ten spokój. Gdy wychodzę rano na Rynek, słyszę, jak z drugiej strony ratusza ktoś zamiata miotłą  

- odpowiada Anna Przybysz. 

- Mieszkanie w mieście historycznym to mieszkanie o wyższym standardzie. Bo operuje atrakcyjną przestrzenią i przyciąga 

mieszkaoców najbardziej poszukiwanych. To tzw. klasa kreatywna, która dobrze się tu czuje - mówił "Wyborczej" Janusz 

Sepioł, architekt, historyk sztuki, były senator i marszałek małopolski. 

Miasto szyte na ludzką miarę. Dlaczego warto zamieszkad w Sandomierzu,  

https://kielce.wyborcza.pl 

Szlachetny cel wyznacza perspektywę wizji i zmiany, którą marka ma ambicję powodowad. W odniesieniu do miasta jest to 

określenie sensu jego istnienia dla jego odbiorców. Konsekwencją zbyt powierzchownego nakreślenia kultury wewnętrznej 

marki i skupienia się na aktywach fizycznych jest niedookreślenie celu marki. Źródłem sukcesów mieszkaoców miasta jest 

ich umiejętnośd czerpania radości i szczęścia z małych, codziennych przyjemności. 

Osobowośd marki miasta jest ważnym i często niedocenianym elementem konstrukcji marki. Najtrafniejszą metodą for-

mułowania osobowości marki miejsca, jest określenie osobowości mieszkaoców tego miejsca. Osobowości, która jest bo-

haterem silnej i wyjątkowej opowieści wyróżniającej się spośród wielu opowieści o mieszkaocach innych miast. Poszukiwa-

nia określenia osobowości marki koncentrowały się wokół wartości kultury wewnętrznej marki. Radośd, czułośd i wrażli-
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wośd są dziś niedocenianymi cechami charakteru. Ważnym wymiarem osobowości jest bezpretensjonalnośd, dzięki której 

miasto może byd bliżej mieszkaoców i turystów – może nie udawad kogoś kim nie jest, nie byd wyniosłym i niedostępnym. 

Reprezentowad „skandynawski” typ królewskości – otwartej, blisko zwykłych ludzi, empatycznej i niedbającej o przesadną 

ceremonialnośd.  

Wspólnota marki określa jej odbiorcę i wyjaśnia dla kogo marka, jej opowieśd oraz wartości są atrakcyjne. W procesie bu-

dowania wspólnoty należy postawid pytanie: Jakich wspólnych wartości szukają w Sandomierzu odbiorcy marki miasta? 

Najistotniejsze w tym miejscu wydają się: małych chwil szczęścia i radości, które składają się na większe doświadczenie po-

czucia tego, że właśnie tego typu podejście do codzienności przynosi szczęśliwe życie.  

Aspiracyjny obraz marki to nadanie odbiorcom marki wartości symbolicznej – kim są i kim się stają w kontakcie z miastem, 

działając w sposób zgodny z wartościami marki. Sensem życia jest bycie szczęśliwym – to banalne stwierdzenie otwiera ob-

szary możliwości dostarczania sensownego szczęścia. Sandomierz ma kompetencję zmiany postawy życiowej z poszukiwa-

nia sensu na odnajdywanie go w codzienności, w małych radościach i przyjemnościach, które wywołują sandomierskie do-

świadczenia. 

Credo marki – Kameralne przyjemności powstało w konsekwencji przeprowadzonej analizy i odczytania faktycznej tożsa-

mości marki. Jest to ujęcie tożsamości miasta w zwięzły, zrozumiały i atrakcyjny sposób. To także skondensowana istota 

doświadczenia miasta, które ma wywoływad określone reakcje odbiorców. Jest to również punkt wyjścia dla idei, która 

powinna byd nacechowana wartościami humanistycznymi, spajad różnorodnośd oferty marki z jej najsilniejszym skojarze-

niem. 
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II. IDEA I POZYCJONOWANIE MARKI SANDOMIERZA 

Jaka powinna byd idea marki Sandomierza? Każda marka, mimo swojej wielowymiarowości, musi mied jedną, spajającą 

ideę, która komunikuje jej największą wartośd. Projektowanie marki miasta jako emanacji idei kulturowej wymaga więc 

przede wszystkim odnalezienia i określenia podstawowej wartości, która będzie jednoczyd mieszkaoców, instytucje i orga-

nizacje. Wartości, która jest autentyczna dla danego miejsca i stanie się energią napędzającą do działania w obronie jej sa-

mej. Jeśli idea marki, która jest odzwierciedleniem danego insightu kulturowego, będzie miała siłę zmieniad ludzkie po-

stawy i styl życia, to stanie się trwałym elementem tożsamości miasta i jego mieszkaoców. 

Oznacza to koniecznośd stworzenia koncepcji o następujących cechach: 

 energetycznośd – jest w stanie udźwignąd potencjał marki; 

 reprezentatywnośd – reprezentuje najwyżej cenioną przez odbiorców wartośd lub zbiór wartości; 

 indywidualnośd – wyróżnia się na tle konkurentów; 

 zwięzłośd – komunikuje się zwięźle i treściwie, językiem zrozumiałym dla odbiorców; 

 wiarygodnośd – opiera się na autentycznych wartościach. 

 

 

Proces tworzenia idei marki Sandomierza 
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1. Insight/ potrzeba 

Poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców marki rozpoczęły się od anali-

zy trendów kulturowych. Dynamika zmian współczesnego świata sprawia, że powstają nowe systemy wartości, które pod-

ważają już istniejące lub powodują, że stają się one przestarzałe. Definiowane przez konsumentów na nowo wartości, po-

stępujące zmiany kulturowe i społeczne mają swoje odzwierciedlenie w trendach, które odpowiednio odczytane i wykorzy-

stane dla marek miejsc są szansą na osiąganie założonych w strategiach celów. Dlatego przed stworzeniem angażującej idei 

marki Sandomierza przeprowadzona została analiza najwyraźniejszych trendów kulturowych, wraz z identyfikacją wartości, 

które są ich podstawami. Określone zostały również grupy doświadczeo, dzięki którym odbiorcy marki mogą realizowad się 

zgodnie z wyznawanymi wartościami i które spełniają ich oczekiwania emocjonalne. 

Założona przez futurolożkę Faith Popcorn amerykaoska firma Brain Reserve, zajmująca się doradztwem w zakresie marke-

tingu strategicznego, opracowała listę siedemnastu trendów wskazujących na głębokie zmiany społeczne i kulturowe świa-

ta zachodniego. Spośród nich do analizy wybrane zostały trzy, których specyfika ma potencjalnie największą wartośd dla 

poszukiwao idei marki Sandomierza. 

Small Indulgences – Małe słabostki 

 Zestresowani ludzie chcą sobie pozwolid na niedrogie luksusy i szukają sposobów na nagrodzenie siebie. 

 Promowanie wartości takich jak: zabawa, luz, humor, spokój, rodzina i przyjaciele, pasja, autentycznośd,  

jakośd emocji. 

 Doświadczenia: smakowanie życie, delektowanie się doświadczeniami, zdobywanie osiągnięd, hobby,  

kolekcjonerstwo przedmiotów i doświadczeo, poszukiwanie rekomendacji i okazji. 
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Cashing Out – Wypłata 

 Ludzie ambitni, aktywni zawodowo i ciężko pracujący chcą zwolnid tempo życia, tęsknią za spokojem i prostotą, 

często czują się przytłoczeni i dążą do znalezienia swojego miejsca na ziemi (niektórzy chcą zacząd życie od nowa, 

tzw. restart). 

 Promowanie wartości takich jak: higiena życia, tzw. work-life balance (równowaga pomiędzy pracą, a życiem  

osobistym), praca będąca pasją. 

 Doświadczenia: slow life – travel – food, kontakt z naturą, poszukiwanie tradycji, skupienie się na rodzinie. 

Egonomics – Ekonomia rozwoju osobistego 

 Ludzie chcą byd bardziej sobą i realizowad się bez ograniczeo, mają potrzebę rozwijania własnej indywidualności, 

wyjątkowości i samodoskonalenia. 

 Promowanie wartości takich jak: rozwój kompetencji, ambicja, sukces osobisty, profesjonalizm, poświęcenie,  

odwaga, energicznośd, aktywnośd, bycie najlepszym, kreatywnośd, przedsiębiorczośd, personalizacja. 

 Doświadczenia: samorozwój i wysokie aspiracje, dążenie do poprawy jakości życia, edukacja, zdobywanie nowych 

kompetencji i umiejętności, wykorzystywanie szans i potencjałów. 
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2. Propozycja wartości 

Sandomierskie propozycje wartości powinny byd adresowane do samych mieszkaoców, turystów, przedsiębiorców, ale 

również do tzw. kreatorów, czyli twórców, artystów, aktywistów, innowatorów itp. Dlatego miasto powinno odwoływad się 

do czegoś więcej niż zasobów historycznych, infrastruktury, położenia itp. Wśród promowanych wartości znajdują się więc 

idee, które mogą sytuowad Sandomierz powyżej oferty wartości konkurencji. 

WARTOŚCI KULTUROWE WARTOŚCI FIZYCZNE 

 kameralnośd 

 dobry smak 

 jakośd doświadczeo 

 inspiracja umysłu 

 spokój ducha 

 nostalgia 

 zmysłowośd  

 wrażliwośd  

 towarzyskośd  

 zaangażowanie, pasja 

 sens życia 

 zabawa (ale nie hulanka) 

 odkrywanie 
 

 

 kontakt z wyjątkową przestrzenią miasta  
i krajobrazem 

 bezpretensjonalna królewskośd  

 krzemieo pasiasty 

 Wisła, nadwiślaoskie aktywności 

 czyste powietrze 

 dostępnośd rekreacyjna i turystyczna 

 zdrowa i naturalna żywnośd 
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3. Idea marki 

PRZYWILEJ SZCZEŚCIA 

• Definicja marki miasta przez pryzmat szczęścia wskazuje na główną wartośd, jaka wspiera miasto oraz wyjaśnia skąd 

ma się brad energia do jego rozwoju – z działao wspierających szczęście mieszkaoców i turystów. 

• Miasto szczęśliwe stanie się argumentem przyciągającym do Sandomierza nowych ludzi z własnymi planami i energią 

do ich realizacji, których przekonuje możliwośd życia zgodnego ze wspólnymi wartościami – marki miasta i własnymi. 

• Szczęście stanie się w konsekwencji znakiem rozpoznawczym Sandomierza, który w zrozumiały i atrakcyjny sposób 

opowiadad będzie o wymiarach szczęśliwego życia w mieście. 

• Idea marki jest zdecydowanie wyjątkowa i wyróżniająca miasto, wyraźnie odróżnia Sandomierz od konkurencji. 

• Idea jest potencjalnie łatwa we wdrożeniu. Dzięki jej autentyczności mieszkaocy w stosunkowo szybki czasie staną 

się orędownikami marki i będą ją wspierad. Idea posiada wysoki stopieo możliwości komercjalizacji przez przedsię-

biorców.  

• Kolejnym ważnym argumentem jest wysoki potencjał kulturotwórczości, inspiracji dla twórców/kreatorów. Miasto 

oddając im przestrzeo i styl życia tworzyd będzie warunki do ekspresji artystycznej i kreatywności. 

  



 

24 
 

 4. Miasto szczęśliwe 

Jakie warunki powinno spełniad miasto szczęśliwe? Powinno byd przede wszyst-

kim miastem szczęśliwych mieszkaoców. Odpowiadad na ich potrzeby wsłuchując 

się z empatią w ich problemy i wyzwania. Nie powinniśmy tym samy banalizowad 

pojęcia szczęścia. Ta pokusa będzie stale obecna przy pracy z marką Sandomierza. 

Stąd rekomendowane jest określenie swoistego katalogu zasad, którymi miasto 

powinno kierowad się przy realizacji swoich funkcji. 

Książka Charlesa Montgomery’ego „Miasto szczęśliwe” wskazuje na kierunki 

zmian i akcentuje potrzebę pytania o samopoczucie i preferencje mieszkaoców. 

Według autora szczęśliwe miasto to takie, które przede wszystkim:  

 wspiera relacje międzyludzkie i współpracę mieszkaoców; 

 jest przestrzenią do  wspólnego działania; 

 jest sprawiedliwe w traktowaniu różnych grup społecznych  

i dzieleniu zasobów; 

 inspiruje do twórczości, kreatywności; 

 jest dostosowane do ruchu pieszo-rowerowego; 

 jest otwarte i różnorodne; 

 jest zielone i dąży do samowystarczalności energetycznej. 
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5. Szczęście jako idea kulturowa 

Jacek Pogorzelski w swoim artykule „Brandowanie szczęścia” 

(http://jacekpogorzelski.pl/brandowanie-szczescia) opisuje współczesne 

marki szczęśliwego życia. Koncentruje się na skandynawskich modelach 

szczęścia – hygge, lykke, i lagom. To coraz popularniejsze przepisy na 

szczęście, których celami są przede wszystkim eliminacja stresu w co-

dzienności, zachowanie równowagi i harmonia. Skandynawowie uzmy-

sławiają nam czym są odnawialne źródła szczęścia, jak dobry kontakt  

z innymi ludźmi i naturą oraz własną, dobrze pojmowana higienę  

psychiczną. Pamiętad jednak należy o śródziemnomorskich, starszych 

(nawet antycznych) wzorcach szczęśliwego życia. To włoskie dolce vita, 

hiszpaoskie mañana czy francuskie joie de vivre. Sandomierz powinien 

czerpad z każdej z tych idei, ale zachowując swój wyjątkowy charakter 

poprzez zajęcie pozycji pomiędzy południowym temperamentem a skan-

dynawską powściągliwością. Powinien również podjąd się trudnej roli na-

uczenia Polaków czerpania radości z dnia codziennego a tym samym 

przełamania stereotypowego podejścia Polaków do rzeczywistości jako 

pasma przykrości i problemów.  

foto - www.facebook.com/RestauracjaWidnokrag  

http://jacekpogorzelski.pl/brandowanie-szczescia
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III. ANALIZA I DIAGNOZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO  

Celem analizy benchmarkingowej było umiejscowienie wyjątkowej propozycji marki Sandomierza na tle wybranych konku-

rencyjnych miast w Polsce. Przeanalizowane zostały oferty produktów i doświadczeo, tworzących marki miast oraz sposoby 

prezentowania ich na poziomie komunikacji marketingowej. Analiza dotyczy wybranych obszarów porównawczych obej-

mujących przede wszystkim: 

 kapitał marek miast; 

 strategie marek (założenia strategiczne); 

 ofertę produktową, w tym najistotniejsze doświadczenia wynikające ze strategii marek; 

 zarządzanie komunikacją marketingową, w tym jej adekwatnośd do założeo strategicznych. 

1. Konkurencja w zakresie dostarczania wartości zawartej w idei marki 

Aby sandomierska idea szczęścia była wiarygodna, należy umieścid ją w kontekście innych miast i marek terytorialnych, 

odpowiadając na następujące pytania: „Które z miast kojarzą się ze szczęściem, radością z małych przyjemności?”, „Ludzie,  

z których miast uchodzą za szczęśliwych?”. Ze względu na niedoskonałośd opisów marek miast w Polsce (niejasne i gene-

ryczne strategie marek lub wręcz ich brak), odnalezienie odpowiedzi na te pytania nie było łatwe. Poszukując wartości za-

kodowanych w skojarzeniach posłużono się więc analizą komunikacji marek miast oraz utrwalonymi w kulturze stereoty-

pami oscylującymi wokół idei szczęścia. Ważną kategorią poszukiwao miast do porównania była również kategoria miast 

historycznych, wykorzystujących swój potencjał turystyczny do budowania marki. Wybrane marki miast pokazują odmien-

ne zrozumienie wartości szczęśliwego miasta, dzięki czemu możemy marce Sandomierza nadad odpowiednio wyróżniający 

kształt.  
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KAZIMIERZ DOLNY N. WISŁĄ KRAKÓW GDAOSK TORUO 

SKOJARZENIA 

Kameralne zabytkowe miasteczko 

malowniczo położone nad Wisłą, cza-

rujące miejsce oferujące wiele prze-

jawów lokalności, przytłoczone echa 

artystycznej przeszłości miasta, dwa 

oblicza miasta – popularna (festyno-

wa) i artystyczna (wymagająca wysił-

ku by ją odkryd). 

Kraków jest najbardziej rozpo-

znawaną polską marką teryto-

rialną za granicą, silne symbole: 

Wawel, Rynek Starego Miasta, 

Sukiennice, Kościół Mariacki, 

obiecuje turystom magię, co jest 

bardzo atrakcyjną i silną propo-

zycją. W Polsce Kraków kojarzy 

się z niespiesznym, refleksyjnym 

stylem życia, w którym jest miej-

sce na delektowanie się życiem. 

Gdaosk symbolem polskiej drogi 

do wolności, dominacja prze-

szłości w wizerunku miasta, bo-

gata i ciekawa historia, unikato-

we w kraju zabytki Starego Mia-

sta, kamienicami w stylu hanze-

atyckim a poza tym Stara Oliwa 

i dzielnice nadmorskie, teraźniej-

szośd nie wykreowała jeszcze 

dorównującej jej obietnicy  

marki. 

Perła gotyku, miasto Mikołaja 

Kopernika, pierników oraz impe-

rium medialnego Ojca Rydzyka, 

miasto wydarzeo kulturalnych. 

WYMIARY SZCZĘŚCIA 

Dwa szczęścia wynikające z: 

- bycia w grupie (tłumie) naśladow-

ców odwiedzających Kazimierz, 

- bycia wtajemniczonym, poznawania 

miasta poprzez głębsze przeżywanie 

jego dziedzictwa. 

Szczęście wynikające z kontaktu 

z „wielką historią” oraz miastem 

światowym w wymiarze tury-

stycznym i kulturalnym. 

Szczęście wynikające z otwarto-

ści – klimatu wolności, nadmor-

skiego położenia, wielonarodo-

wego dziedzictwa historycznego. 

Szczęście wynikające z kontaktu 

z historią miasta i jego ikonami – 

Mikołaj Kopernik i pierniki. 
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W kontraście do wymienionych miast, sandomierski przywilej szczęścia jest: 

 skoncentrowany na różnorodności małych przyjemnych doświadczeo, 

 nastawiony na relacje międzyludzkie, 

 bezpretensjonalny w kontakcie z historią i kulturą, 

 oparty o inspirację dla twórczości. 

 

Istotnym i wciąż trwałym skojarzeniem z Sandomierzem jest jednak również „miasto Ojca Mateusza”. Fikcyjni bohaterowie 

i akcja serialu tworzą wizerunek mieszkaoców Sandomierza. 

„Taki sobie ksiądz, ot, z parafii niewielkiej w mieście Sandomierz, są fajni ludzie w tym Sandomierzu, są mili policjanci, 

ksiądz ma miłą gospodynię, to taka rodzinna typowa atmosfera, taka typowa dla nas Polaków, w której się świetnie czuje-

my”. – Artur Żmijewski w wywiadzie „Ojciec Mateusz” – Niezwykły urok Sandomierza, 

Z drugiej strony wydaje się, że serial buduje wizerunek miasta jako nadwiślaoskim mieście zbrodni. Jest on jednak zdecy-

dowanie uznawany przez turystów i mieszkaoców za fikcyjnym tworzony na potrzeby serial.  

Analizując wpływ serialu na obecną rozpoznawalnośd miasta należy wyraźnie podkreślid jego pozytywne efekty. Dzięki se-

rialowi miasto jest znane i otworzyło się na turystów poszukujących śladów bohaterów serialu, rozwinęła się turystyczna 

przedsiębiorczośd. Dodatkowym pozytywnym wpływem według Anny Żuber jest także wyłonienie się serialowej społeczno-

ści lokalnej, skupiającej wokół siebie różnorodne grono osób, w dowolny sposób związanych z serialem (Rodzina Ojca Ma-

teusza. Serialowa społecznośd lokalna jak efekt popkulturowego city placement. Anna Żuber Uniwersytet Jagiellooski). 

W odniesieniu do idei szczęśliwego miasta zjawisko popkulturowe, jakim jest serial wraz z jego otoczką, są dobrym nośni-

kiem zakodowanych w niej wartości. Emblematyczne dla postaci Ojca Mateusza rytuały – jazda na rowerze, gra w szachy 
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oraz cechy osobowości (jak np. otwartośd i empatia) podkreślają tożsamośd miasta i wpływają na jego pozytywny wizeru-

nek. Stąd podejmowana niegdyś w Sandomierzu dyskusja na temat: co po Ojcu Mateuszu? - powinna byd zastąpiona pro-

pozycjami działao w kierunku – co obok/z Ojcem Mateuszem. Działao, które w sposób bardziej świadomy i głębszy będą 

wspierad sandomierski zestaw wartości zawartych w idei szczęścia. Tym samym zmniejszy się napięcie między percepcją 

miasta a wizerunkiem promowanym. 

2. Wiarygodnośd marki 

Wiarygodnośd marki to jedna z jej najistotniejszych cech, która powinna byd rozpoznana i rozwijana na każdym poziomie: 

koncepcji, produktu czy komunikacji. Wobec tego należy zastanowid się, jakie szczególne atuty ma Sandomierz 

i które z nich należy wyeksponowad, aby oferta miast silnie przemawiała do osób poszukujących szczęścia w codzienności, 

małych przyjemnościach? Czego brakuje w Sandomierzu i co należy zmienid, by poprawid obecną sytuację? 

Co cechuje Sandomierz? 

 Kameralnośd ale nie kieszonkowośd (jak w przypadku Kazimierza Dolnego). 

 Ład przestrzenny, czystośd w obrębie zabytkowej części miasta. 

 Różnorodnośd doświadczeo zmysłowych i umysłowych. 

 Otwarcie na Wisłę i atrakcje przyrodnicze okolicy. 

 Wykorzystanie wyjątkowych lokalnych produktów – krzemieo, wino itd. 

 Łagodny klimat, nasłonecznienie. 

 Otwartośd mieszkaoców, sympatia, pomocniczośd. 

Czego w Sandomierzu brakuje? 

 Komunikacji wartości a nie tylko zasobów fizycznych. 
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 Atrakcji turystycznych i kulturalnych umożliwiających odwiedzającym ciekawe spędzenie czasu także przy  

złej pogodzie. 

 Pewności siebie wynikającej z braku kompleksów. 

 Odwagi na działania o wymiarze ogólnopolskim, europejskim i światowym. 

 Szerokiej dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 Większej integracji mieszkaoców wokół działao kulturalnych w mieście. 

 Bardziej efektywnego centrum zarządzania marką – działaniami i promocją. 

 Różnorodnego wsparcia twórców i twórczości. 

3. Potencjał rywalizacyjny konkurentów 

Ostatnim krokiem diagnozy jest rozpoznanie „najgroźniejszych przeciwników” (miast konkurencyjnych, które mogą próbo-

wad odebrad Sandomierzowi jego przywilej szczęścia) oraz ocenę przewag w obszarach konkurencji. W tym wyścigu San-

domierz najsilniej rywalizuje z dwoma także nadwiślaoskimi miastami historycznymi – małym Kazimierzem Dolnym i wiel-

komiejskim Toruniem.  

OBSZAR KONKURENCJI KAZIMIERZ DOLNY N. VS. WISŁĄ SANDOMIERZ  TORUO VS. SANDOMIERZ 

Idea i obietnica marki 

Idea marki Kazimierza koncentruje się na procesie  
wtajemniczania odbiorcy w kolejne warstwy  
dziedzictwa, otwiera zmysły na wzbogacanie. 

Sandomierz daje przywilej bycia szczęśliwym każdemu, 
bez tajemnic, pozwala doświadczad kameralnych  

przyjemności. 

 

Toruo nie posiada strategii marki ani innego dokumentu 
określającego ideę marki. Miasto posługuje się zgrabnym 

hasłem reklamowym turystyki „Gotyk na dotyk”.  
W komunikacji Toruo podkreśla swoją hanzeatycką  

przeszłośd, tytuł UNESCO oraz akademickośd  
i atrakcyjnośd inwestycyjną.  

Sandomierz ponad fizyczne cechy i zasoby podkreśla 
główny sens istnienia – obdarowywanie szczęściem. 
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Wartości marki 

Kazimierz to miasto gdzie tolerancja jest przywilejem; 
doświadczenia są kluczem do zrozumienia, a wolnośd to 

możliwośd bycia autentycznym. 

Esencją sandomierskich wartości są małe kameralne 
przyjemności, których można doświadczyd dzięki  

zmysłowym i umysłowym przeżyciom oraz zdrowym 
relacjom z innymi. 

Jak wyżej – Toruo w swojej komunikacji podkreśla  
wartości związane z fizycznymi atrybutami:  

atrakcyjnośd turystyczną, akademickośd,  
przedsiębiorczośd itd.  

Sandomierz stawia na wartości humanistyczne, które 
dają również podstawy rozwoju zasobów fizycznych. 

Osobowośd marki 

Kazimierz to elegancki pan zapraszający do domu pod 
warunkiem stosownego ubioru, młody duchem, 

 inspirujący, z dużą dozą autoironii i dystansu. 

Sandomierz jest w przeciwieostwie bezpretensjonalny, 
radosny, cieszący się życiem, optymistyczny, wrażliwy  

na piękno i dobry smak. 

Toruo to mędrzec i odkrywca (za sprawą Mikołaja  
Kopernika), jest przyjazny, aktywny kulturowo,  
różnorodny, posiada ambicje metropolitalne,  
dumny z siebie, ma żal, że nie jest ważniejszy. 

Sandomierz zna swoją wartośd ale nie zadziera nosa, 
cieszy się radością innych. 

Odbiorcy 

Kazimierz - Elitarni  - Młodzi, wykształceni ale już dojrzali 
ludzie; poszukujący autentyzmu i nietuzinkowych  

wrażeo; doceniający wartości i przeżycia;  
aktywni kulturowo; wielkomiejscy. 

Sandomierz - Egalitarni - Poszukujący szczęścia  
w codzienności, niebanalnej rozrywki zmysłowej  

i umysłowej, towarzyscy i angażujący się. 

Toruo chce przyciągad jak metropolia - aktywnych, 
przedsiębiorczych, studentów oraz turystów dla których  

najważniejsze są atrakcje historyczne i wydarzenia. 

Sandomierz pozwala wybierad każdemu swój własny 
sposób doświadczania miasta, nie ogranicza,  

nie recenzuje co wypada a co nie doświadczyd.  

Symbole marki 

Kazimierz – rynek, panorama znad Wisły,  
kazimierski kogut, spichlerze. 

Sandomierz - rynek, panorama znad Wisły, krzemieo 
pasiasty, szachy sandomierskie, wino sandomierskie, 

Ojciec Mateusz. 

Przewaga powinna byd budowana dzięki wyjątkowym 
produktom lokalnym - krzemieo i ambasadorom marki. 

Toruo - rynek, panorama znad Wisły,  
Mikołaj Kopernik, pierniki, Krzyżacy. 

Sandomierz - rynek, panorama znad Wisły, krzemieo 
pasiasty, szachy sandomierskie, wino sandomierskie, 

Ojciec Mateusz. 

Przewaga powinna byd budowana dzięki wyjątkowym 
produktom lokalnym - krzemieo i ambasadorom marki. 
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IV. EMO STORY - EMOCJONALNA PROPOZYCJA MARKI SANDOMIERZA. 

1. Jaki jest emocjonalny insight Sandomierza? 

Do konstrukcji emocjonalnej propozycji marki, która będzie praktycznie zastosowana w pracy z marką, przyjęto określone, 

omówione poniżej założenia. 

Empatia – to moje emocje. 

Oznacza zrozumienie potrzeb emocjonalnych odbiorców, którzy w opowieści są na pierwszym planie. Potrzeby od-

krywane są w wyniku obserwacji, analizy trendów kulturowych i obecnych w danej grupie dyskursów dotyczących 

wartości. Na tej podstawie tworzony jest emocjonalny insight odbiorców miasta. 

 

Autentycznośd – jest dla mnie wiarygodna. 

W celu skonstruowania opowieści marki zbierane są autentyczne historie stanowiące żywy materiał tzw. storytellin-

gu (marketingu narracyjnego). Są to opowieści odbiorców marki, znanych postaci, instytucji, firm kojarzonych z mia-

stem oraz dziedzictwo historyczne miejsca. 

 

Zrozumiałośd przekazu – rozumiem ją. 

Opowieśd powinna byd przekazana zrozumiałym dla odbiorców językiem, zestawem symboli i znaczeo, które będą 

wywoływały w nich poczucie wiarygodności, zaufania i familiarności. Dzięki zaangażowaniu odbiorców zwiększa się 

potencjał rozprzestrzeniania się opowieści (potencjał wirusowy). 

 

Bohaterem jest odbiorca – czuję, że to o mnie. 

Identyfikowalnośd ważna jest nie tylko na poziomie emocji, ale również poprzez nadanie bohaterowi cech kulturo-

wych, a czasem i fizycznych, odbiorcy. 
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Zakodowane wartości – jest zgodna z moimi wartościami. 

Opowieśd silnie oddziałująca na emocje i postawy odbiorcy wobec marki rezonuje z jego wartościami. Liczy się nie 

tylko wyrazistośd podstawowych wartości, ale również paleta różnego rodzaju odmian wartości uzupełniających 

opowieśd o wątki poboczne – mikropowieści skoncentrowane na jednej, wybranej wartości. 

 

Emocjonalny insight odbiorców to wgląd (wczucie się, wejście) w ich potrzeby i oczekiwania często ujmowane w sformu-

łowaniu „co nam w duszy gra”. Dla marki Sandomierza wyróżnione zostały cztery grupy odbiorców, dla których określone 

zostały następujące obszary emocjonalnego doświadczania miasta 

 Oczekiwania - jakiego doświadczenia pragnie odbiorca marki? 

 Wyjątkowe doświadczenie emocjonalne - jakie emocje wiążą się z tym doświadczeniem? 

 Dowody – jakie doświadczenia istniejące i planowane wywołują dane emocje? 
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A. Mieszkaocy 

OCZEKIWANIA  WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE  PUNKTY KONTAKTU/DOWODY  

• Misją miasta Sandomierza jest rozwój  

pomyślności i dobrobytu mieszkaoców  

w oparciu o spuściznę kulturową i bogate zasoby 

naturalne oraz popularyzowanie walorów  

turystycznych i urody miasta - perły w koronie 

miast królewskich. 

• Miasto turystyki, rekreacji 

i kultury. (za Strategią Rozwoju Sandomierza) 

• Zahamowanie emigracji, atrakcyjna praca. 

• Estetyka miasta. 

 

Wspólna odpowiedzialnośd  

za szczęście miasta 

• Zadbana przestrzeo. 

• Przyjazna komunikacja. 

• Wsparcie wspólnoty. 

• Inspiracja do aktywności  

kulturalnej i gospodarczej. 

• Powszechna wiedza o historii  

miasta. 

• Wsparcie przedsiębiorczości. 

 

- We wszystkich dużych miastach jest ogromne tempo życia. Ludzie zapomnieli już o spacerowym kroku.  

Pracują w korporacjach, wpatrzeni w laptopy i komórki. Są znerwicowani, żyją w poczuciu zagrożenia. To jest niezgodne  

z człowiekiem, który potrzebuje chwili relaksu, czasu na kontakt z naturą i chwilowe zamyślenie. A to wszystko jest tutaj. 

Cezary Łutowicz. 
 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,115198,20096623,miasto-szyte-na-ludzka-miare-dlaczego-warto-zamieszkac-w-

sandomierzu.html?disableRedirects=true 

 

 

 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,115198,20096623,miasto-szyte-na-ludzka-miare-dlaczego-warto-zamieszkac-w-sandomierzu.html?disableRedirects=true
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,115198,20096623,miasto-szyte-na-ludzka-miare-dlaczego-warto-zamieszkac-w-sandomierzu.html?disableRedirects=true
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B. Turyści 

OCZEKIWANIA  WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE  PUNKTY KONTAKTU/DOWODY  

• Jakośd doświadczeo. 

• Otwartośd mieszkaoców. 

• Rozrywka zmysłowa i umysłowa. 

• Kontakt z historią. 

• Doświadczenia kulturalne. 

• Dobra kuchnia oparta 

o lokalne produkty. 

• Spotkania ze znajomymi. 

 

Kameralne  

przyjemności 

• Program rekomendacji  

markowych miejsc. 

• Różnorodnośd i duża częstotliwośd  

kameralnych wydarzeo. 

• Przyjazna infrastruktura  

turystyczna. 

• Przyjaznośd i pomocniczośd obsługi 

obiektów turystycznych. 

 

 

„Sandomierz potrafi uwieśd. Ma w sobie to nieokreślone coś, co robi nieporządek w głowie i sprawia, że człowiek po prostu 

lubi tu wracad. Łazid po brukowanych uliczkach, podjadad krówki z papierowej torby, zaglądad w bramy kamienic,  

niespiesznie pid kawę i szukad śmigającego na rowerze Ojca Mateusza.” 

 

https://w10inspiracjidookolaswiata.pl/sandomierz-co-warto-zobaczyc/ 

 

 

 

 

 

https://w10inspiracjidookolaswiata.pl/sandomierz-co-warto-zobaczyc/
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C. Kreatorzy 

OCZEKIWANIA  WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE  PUNKTY KONTAKTU/DOWODY  

 Różnorodnych inspiracji: 

• miasto samo w sobie, 

• historia, tradycje, 

• sztuka, kultura, 

• zasoby naturalne, materiały, 

• mieszkaocy, 

• krajobraz, 

• wyzwania społeczne, gospodarcze,  

infrastrukturalne itp. 

 Impulsów do działania: 

• konkursy, 

• plenery, warsztaty, spotkania, 

• programy wsparcia twórczości, 

• wsparcie promocyjne. 

 

Inspiracja i wsparcie 

dla twórców oraz ich twórczości 

• Przestrzeo miasta otwarta dla twórców 

i twórczości. 

• Wydarzenia kulturalne. 

• Promocja twórców-ambasadorów  

marki miasta. 

• Wsparcie rozwoju twórczości  

mieszkaoców – np. warsztaty,  

projekty kulturalne itp. 

 

- Pani Mróweczka to tytuł książki dla dzieci, która w lżejszy, nieco humorystyczny sposób oprowadza po Sandomierzu  

- mówi Anita Woźniak. - Pomysł stworzenia Pani Mróweczki powstał, gdy przygotowywana była publikacja o 25-leciu  

Małego Księcia. Dobra współpraca zaowocowała wydaniem książki artystycznej, czyli takiej, która tworzy dla dziecka cały 

obszar zdarzeo i emocji, która nie jest tylko zwykłą kartką, lecz historią, do której młody czytelnik wchodzi i przeżywa ją.  
 

https://sandomierz.naszemiasto.pl/pani-mroweczka-oprowadza-po-sandomierzu-niezwykly/ga/c13-5079453/zd/40641849 

 

https://sandomierz.naszemiasto.pl/pani-mroweczka-oprowadza-po-sandomierzu-niezwykly/ga/c13-5079453/zd/40641849
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D. Przedsiębiorcy 

OCZEKIWANIA  WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE  PUNKTY KONTAKTU/DOWODY  

• Inwestycje w kapitał zarówno ludzki jak  

i organizacyjny oraz techniczny. 

• Stymulowanie i promocja przedsiębiorczości. 

• Wiedza jak wykorzystywad lokalne zasoby. 

 

Wsparcie dla gospodarki  

szczęścia 

• Narzędzia dialogu i konsultacji  

z przedsiębiorcami.  

• Edukacja na rzecz przedsiębiorczości – 

kursy, szkolenia itp. 

• Promocja lokalnych przedsiębiorstw 

wśród mieszkaoców. 

• Włączenie przedsiębiorców do realizacji 

zadao publicznych. 

 

Posmakowad w pięknym miejscu 

– Długo myśleliśmy nad nazwą dla tego miejsca i latem objawił się nam „Widnokrąg”. Od dawna znaliśmy tę piękną  

sandomierską powieśd. Jest jednak na tyle uniwersalna, jak uniwersalne i otwarte ma byd to miejsce.  

Dlatego odrestaurowany obiekt nazwaliśmy „Widnokrąg” – wyjaśnia Anna Bokwa. 

 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24372551,szklana-galeria-przy-slynnej-bramie-opatowskiej-bolalo-nas.html 

 

 

 

 

 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24372551,szklana-galeria-przy-slynnej-bramie-opatowskiej-bolalo-nas.html
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Gospodarka szczęścia – to zbiór rodzajów działalności, których celem jest świadome uszczęśliwianie odbiorców. To nie tyl-

ko działalnośd gospodarcza ale również społeczna oraz działalnośd instytucji publicznych. Wsparcie dla gospodarki szczęścia 

w Sandomierzu będzie jednym z najważniejszych zadao wdrożeniowych strategii marki.  

• Ekonomia społeczna 

• Edukacja 

• Turystyka, rekreacja i sport 

• Kultura i sztuka 

• Design, rękodzieło 

• Architektura i urbanistyka  

• Rozrywka 

• Zdrowie, rehabilitacja i opieka 

• Naturalne produkty spożywcze  

 

2. Momenty prawdy (Moments of truth) 

W doświadczeniu odbiorcy marki pojawiają się pewne kluczowe momenty, które najczęściej przybierają formę rytuałów. 

Decydują one o tym, jak odbiorca marki zapamięta wizytę w danym miejscu lub jak oceni dany element miejskiego do-

świadczenia. Zadaniem dla zarządzających marką jest identyfikacja tych momentów, a następnie zastanowienie się nad 

tym, co może pójśd nie tak i w jaki sposób maksymalnie poprawid doświadczenie w tych momentach?  

• Jakie istnieją momenty prawdy w doświadczeniu odbiorcy? 

• W jakim stopniu wpływają one na ocenę doświadczenia odbiorcy? 

• Co może w nich pójśd nie tak? Jak maksymalnie poprawid doświadczenie w momentach prawdy? 

Identyfikacja momentów prawdy dla turystów została przeprowadzona podczas warsztatów. Identyfikacja momentów 

prawdy dla trzech pozostałych grup odbiorców marki oraz określenie sposobów zarządzania nimi będzie zadaniem etapu 

wdrożenia strategii.  
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Momenty prawdy (istniejące i potencjalne) – Turyści 

• przejście przez Furtę Dominikaoską tzw. Ucho Igielne (podobno zamyka się, gdy przechodzi przez nie zły człowiek) 

– rytuał przejścia, prawdy, sprawdzian uczciwości. 

• przejście przez Bramę Opatowską – rytuał przekroczenia granicy miasta, wejście do serca miasta. 

• chodzenie po schodach, zwiedzanie różnych poziomów miasta, wejście pod miasto – rytuał przejścia, przekra-

czania granicy pomiędzy światami: miastem nadziemnym i podziemnym. 

• spływ Wisłą; spacer wąwozem – etos podróży. 

• moczenie nóg w Wiśle – rytuał obmycia, uzdrowienia przez wodę. 

• podziwianie panoramy Sandomierza przy zachodzie słooca i z kieliszkiem wina – rytuał zatrzymania czasu. 

• wizyta w pracowni, kontakt z krzemieniem, zanurzenie rąk w koszu z krzemieniami – rytuał uzdrawiania, energe-

tyzowania się, chłonięcia optymizmu. 

• owocobranie – budowanie wspólnoty, wspólna praca, dzielenie się jedzeniem, obcowanie z darami natury. 

• wspólne jedzenie szczodraków – rytuał karmienia się, dzielenia się jedzeniem. 
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V. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA OPERACYJNE 

Cele strategiczne i zadania operacyjne wdrożenia marki 

Zestaw celów strategicznych opracowany został na podstawie wyników diagnoz oraz analiz, w kontekście na najważniej-

szych wyzwao marki. Określono cele strategiczne wraz z kluczowymi zadaniami, które zostały wzbogacone o wskazania 

dotyczące realizacji zadao, wstępne założenia wdrożeniowe oraz mierniki realizacji. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami cele strategii powinny odpowiadad na wyzwania: 

• budowy zgodnego z ideą marki wizerunku Sandomierza; 

• stworzenia trwałych mechanizmów integrujących mieszkaoców miasta; 

• stworzenia mechanizmów wsparcia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkaoców; 

• wykreowania wizerunku miasta jako dobrej jakości miejsca do życia, turystyki, twórczości oraz przedsiębiorczości. 

Zadania podzielone zostały na obszary i etapy, ze względu na 

charakter i funkcje w procesie wdrażania. Zastosowany został 

autorski model firmy Synergia – Place Brand Trigger. Z uwagi 

na potrzebę wdrożenia nowej idei marki miasta, określone  

zostały zadania w obszarach organizacji, komunikacji, produktu  

i doświadczenia oraz na etapie inkubacji. 

 

Model wdrażania marki  

Place Brand Trigger – Synergia 
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CEL 1. EKOSYSTEM MARKI. STWORZENIE I ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARKĄ SANDOMIERZA. 

Zadanie 1.1. Utworzenie Zespołu Zarządzania Marką. 

Miasta, które będą wysyład spójny komunikat marketingowy oraz oferowad dobrze przygotowane propozycje wartości  

w postaci rozwiązao adresowanych do wszystkich grup interesariuszy marki, będą uzyskiwały przewagę konkurencyjną. Do 

realizacji tego zadania warunkiem koniecznym jest profesjonalne zarządzanie rozwojem marki na poziomie komunikacji  

i doświadczania. Dlatego ważne jest stworzenie podstaw systemu zarządzania marką w oparciu o rdzeo, który stanowid 

powinien Zespół Zarządzania Marką lub analogiczna struktura o określonych kompetencjach. Obecnie pierwszoplanową 

jednostką odpowiedzialną za markę i marketing Sandomierza jest Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu 

Miejskiego. Zgodnie z zarządzeniem szczegółowy zakres działania referatu obejmuje: 

• Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych: 

◦ Sandomierskie Centrum Kultury, 
◦ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 
◦ Miejska Biblioteka Publiczna. 

• Obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych. 

• Koordynacja miejskich wydarzeo kulturalnych i sportowych. 

• Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury. 

• Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przed-

sięwzięd kulturalnych. 

• Współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej. 

• Przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów. 

• Koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych. 
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• Organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których orga-

nizatorem jest Burmistrz Sandomierza. 

• Współpraca z Centrum Informacji Turystycznej. 

• Promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych. 

• Katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej. 

• Opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych. 

• Kreowanie i dbałośd o markę Sandomierza. 

• Przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych. 

• Prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne. 

• Prowadzenie spraw finansowych w ramach zadao wykonywanych przez Referat. 

• Współpraca z miastami partnerskimi. 

W wyniku analizy zakresu działao Referatu rekomendowane są działania związane z dostosowaniem organizacji wewnętrz-

nej do zarządzania marką. Są to: 

• audyt zakresu działao związanych z zarządzaniem marką w całej strukturze Urzędu Miejskiego i jednostek podle-

głych, w celu określenia pokrywających się ze sobą kompetencji, braków kompetencyjnych i procesowych; 

• stworzenie w strukturze Urzędu Miejskiego koncepcji Zespołu Zarządzania Marką funkcjonującego w oparciu o kom-

petencje i zakres działao Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki z udziałem reprezentantów kluczowych dla 

marki wydziałów UM. 

• zmiana zarządzenia określającego organizację wewnętrzną, szczegółowego zakresu działania Referatu oraz innych 

jednostek (w przypadku pokrywających się ze sobą kompetencji, braków kompetencyjnych i procesowych). 

• podniesienie rangi, wzmocnienie kadrowe i organizacyjne Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – do pozycji 

Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 
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Zadanie 1.2. Określenie i wdrożenie kluczowych zasad działania i wpływu Zespołu Zarządzania Marką na działalnośd 

marketingową Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. 

1. Wszystkie wnioski o wszczęcie postępowao dotyczących działao marketingowych realizowanych przez UM i jednostki 

podległe wymagad będą merytorycznej akceptacji Zespołu Zarządzania Marką. 

2. Wszystkie treści promocyjne Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz partnerów, których działania finansowa-

ne są, bądź współorganizowane, przez samorząd miasta, podlegad będą weryfikacji merytorycznej przez Zespół Za-

rządzania Marką w zakresie: zgodności ze Strategią Marki, spójności z systemem identyfikacji wizualnej. 

3. Kierujący wydziałami i innymi jednostkami UM oraz jednostkami podległymi mają obowiązek powiadamiania Zespo-

łu Zarządzania Marką o spotkaniach, podczas których planowane lub konsultowane będą działania marketingowe. 

4. Członkowie Zespołu Zarządzania Marką będą zapraszani do uczestniczenia w spotkaniach wydziałów i innych jedno-

stek UM oraz jednostek podległych, podczas których planowane lub konsultowane będą działania marketingowe. 

 

Zadanie 1.3. Określenie i wdrożenie zestawu podstawowych narzędzi zarządzania marką. 

1. Praktyczny model doświadczenia marki Sandomierza. Stworzenie i wdrożenie modelu narzędzia weryfikacji mery-

torycznej projektów i działao pod kątem zgodności ze Strategią Marki. 

2. Roczny Plan Działao Marketingowych. Kalendarz działao marketingowych z podziałem zadao i określeniem odpo-

wiedzialności Zespołu Zarządzania Marką za poszczególne działania. W planie powinny się znaleźd m.in. projekty 

strategiczne, najważniejsze wydarzenia marki organizowane we współpracy z partnerami, działania standardowe i 

okresowe związane z kalendarzem itp. 

3. System szkoleo. System szkoleo zakresu strategii marki oraz zarządzania marką, przeznaczony dla członków Zespołu 

Zarządzającego Marką oraz kluczowych wydziałów w strukturze UM, jak również dla instytucji podległych i partne-

rów. 
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4. System Identyfikacji Wizualnej. Dopracowanie i aktualizacja regulaminu wykorzystywania identyfikacji wizualnej, 

księgi znaków marki, itp. 

5. Kanały komunikacji. Zdefiniowanie roli oraz opracowanie planów wydawniczych kanałów komunikacyjnych, stron 

internetowych i profili w mediach społecznościowych. 

6. Stworzenie strony internetowej marki Sandomierza – o funkcjach wizerunkowych i turystycznych.   

7. Baza mediów na stronie internetowej. Bezpłatna i ogólnodostępna baza zdjęd, grafik, filmów,  

tekstów promocyjnych  

8. System produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych. Opracowanie procedury, określenie priorytetów, kolej-

ności dystrybucji materiałów, sposobu zgłaszania zapotrzebowania na materiały. 

 

Zadanie 1.4. Określenie zasad współpracy w zakresie koordynacji wdrażania marki i wymiany informacji z partnerami 

zewnętrznymi. 

1. Opracowanie procedur współpracy Zespołu Zarządzania Marką z partnerami zewnętrznymi. 

2. Funkcja tzw. łącznika czyli przedstawiciela do współpracy z Zespołem Zarządzania Marką w zakresie koordynacji dzia-

łao marketingowych (konsultacji projektów, weryfikacji działao itp.) Łącznikami będą osoby wyznaczone przez osoby 

decyzyjne kluczowych dla marki jst, instytucji, organizacji czy środowisk – kultura, turystyka, przedsiębiorczośd, NGO 

i inne. 

3. Spotkania/szkolenia łączników – przekazywanie informacji dotyczących strategii marki i planu działao marketingo-

wych, konsultacje projektów strategicznych, szkolenia z zakresu zarządzania marką na poziomie wydziałów itp. 

4. Tworzenie ad-hoc wielofunkcyjnych zespołów zajmujących się określonymi projektami i zadaniami z zakresu wdraża-

nia marki z równorzędnym udziałem członków Zespołu Zarządzania Marką oraz przedstawicieli przedmiotowych wy-

działów UM, instytucji podległych oraz partnerów. 
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5. System wymiany informacji oparty na budowanej stale bazie partnerów. 

6. Wzmocnienie współpracy z kluczowymi partnerami zewnętrznymi: 

 

• Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej", 

• Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna, 

• Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, 

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, 

• Biuro Wystaw Artystycznych, 

• Muzeum Diecezjalne,  

• Galeria Widnokrąg, 

• Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej 

• Galeria GOLD&SILVER, Galeria Otwarta, 

• Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 

• Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy,  

• Fundacja Ga MON Justyny Wesołowskiej , 

• Fundacja Świętokrzyski Ogód Inspiracji, 

• Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości, 

• Fundacja Taki jestem (Katarzyny Kubackiej-Seweryn), 

• Fundacja Świętokrzyskie Winnice. 
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Wskaźniki realizacji celu i zadao: 

1. Przeprowadzenie audytu zakresu działao. 

2. Stworzenie Zespołu Zarządzania Marką i nadanie mu rekomendowanych kompetencji. 

3. Opracowanie i wdrożenie praktycznego modelu doświadczenia marki Sandomierza. 

4. Opracowanie Rocznego Plan Działao Marketingowych i realizacja wyznaczonych zadao. 

5. Liczba łączników współpracujących z Zespołem Zarządzania Marką. 

6. Liczba spotkao i szkoleo z zakresu zarządzania marką dla pracowników UM oraz jednostek podległych i partnerów. 

7. Liczba powołanych ad hoc zespołów projektowych. 
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CEL 2. OFERTA MARKI. BUDOWA I ROZWÓJ PRODUKTU FLAGOWEGO ORAZ SYSTEMU DOŚWIADCZEO  

MARKI SANDOMIERZA. 

Zadanie 2.1. Krzemieo pasiasty – symbolem marki. 

Marka miasta potrzebuje symbolicznego produktu, którego zadaniem będzie realizacja obietnicy marki na poziomie 

doświadczenia, w sposób najbardziej wyraźny i kompletny. Dzięki temu marka od początku wdrażania zyska wiarygodnośd 

oraz zbuduje swój wizerunek w grupie docelowej. Nie wystarczy pojedynczy zasób czy proces jego konsumpcji, ale również 

zarządzanie jego doświadczaniem. Produkt flagowy może byd stworzony z wykorzystaniem znanego miejsca, wydarzenia, 

symbolu, postaci lub wyjątkowej opowieści czy rytuału. 

 

Przeprowadzona została analiza, która miała odpowiedzied na pytania o: 

• najważniejsze elementy kapitału marki, który realizuje obietnicę marki miasta, 

• doświadczenia, dzięki którym można stworzyd produkt, 

• doświadczenia, które można zaadaptowad na potrzeby określenia produktu flagowego. 

Poszukiwany był przede wszystkim zasób łączący w sobie elementy wartości marki z ideą sandomierskiego szczęścia oraz 

taki, z którym sandomierskie doświadczenia są już związane. Wybrany został krzemieo pasiasty – kamieo optymizmu, który 

staje się symbolem, ale również produktem w znaczeniu zestawu doświadczeo odnoszących się do jego postaci fizycznej, 

jak i wartości, które ze sobą niesie. Zadaniem wdrożeniowy będzie spójna realizacja zaplanowanych oraz 

rekomendowanych doświadczeo i produktów, oraz pracę nad kształtowaniem obecnych doświadczeo i produktów – tak by 

zyskiwały większą zgodnośd z ideą marki i jej wartościami. 
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Kapitał markowy krzemienia pasiastego – flagowego produktu marki Sandomierza 

 

WARTOŚCI 
OBECNE DOŚWIADCZENIA  

I PRODUKTY 

DOŚWIADCZENIA I PRODUKTY 

PLANOWANE I REKOMENDOWANE 

 symbol optymizmu, szczęścia,  
trwałości 

 magicznośd, tajemniczośd 

 rzadkośd – Sandomierz stolicą  
krzemienia 

 egalitarnośd – nie jest niedostępny, 
elitarny 

 

 pracownie jubilerskie i ich wyroby 

 Cezary Łutowicz – pionier i orędownik  
krzemienia pasiastego 

 pomnik pierścienia z krzemieniem pasiastym 

 wystawa w Muzeum Okręgowym - Krzemieo  
pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych 

 Sandomierskie Warsztaty Złotnicze  
"Krzemieo pasiasty - kamieo optymizmu" 

 opowieści, opracowania, książki 

 ścieżka turystyczna 

 otwarta pracownia –  
żywe muzeum 

 stałe wydarzenie -  
Festiwal Krzemienia Pasiastego 

 ogólnopolska  
i międzynarodowa promocja 

 ambasadorów – znane postaci  
kultury i show-biz 

 ochrona prawna krzemienia – 
dziedzictwo UNESCO 

Zadanie 2.2. Określenie i wdrożenie systemu doświadczeo marki Sandomierza.  

Oprócz flagowego produktu marka miasta potrzebuje również oferty doświadczeo w punktach kontaktu, której zadaniem 

będzie realizacja obietnicy marki w sposób najbardziej wyraźny i kompletny. Dzięki temu marka od początku wdrażania 

może zyskiwad wiarygodnośd oraz budowad swój wizerunek w grupach docelowych. Nie wystarczy pojedynczy zasób czy 

proces jego konsumpcji, ale również zarządzanie jego doświadczaniem. 

System będzie oparty o określone w rozdziale IV. EMO STORY - EMOCJONALNA PROPOZYCJA MARKI SANDOMIERZA wyjąt-

kowe doświadczenia oraz momenty prawdy dla czterech kluczowych grup odbiorców. Propozycje doświadczeo w punktach 

kontaktu są przykładowymi koncepcjami projektów, które zostały zebrane podczas warsztatów.  
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ODBIORCY I WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA PROPOZYCJE DOŚWIADCZEO W PUNKTACH KONTAKTU 

Mieszkaocy  

Wspólna odpowiedzialnośd za szczęście miasta 

• Estetyzacja miasta poza Starym Miastem. 
• Aktywizacja kulturalna mieszkaoców – projekty kulturalne w przestrzeni miasta  

angażujące dzieci i dorosłych.  
• Promocja zdrowego życia – rekreacja i odżywianie. 

Turyści 

Kameralne przyjemności 

• Mikro doświadczenia ze sztuką i kulturą w przestrzeni miasta – obiekty, wystawy,  
murale, ramy do fotografowania, nowe rytuały (jak przejście prze Ucho Igielne). 

• Promocja doświadczeo zmysłowych miasta – mapa zmysłów. 
• Kameralne wydarzenia kulturalne. 
• Degustacje, promocje lokalnych produktów, pokazy kulinarne. 

Kreatorzy  

Inspiracja i wsparcie dla twórców  
oraz ich twórczości 

• Specjalna Strefa Kultury – program wsparcia twórców. 
• Ogólnopolski konkurs literacki/nagroda literacka. 
• Miejsca tworzenia, występowania w przestrzeni miasta. 
• Centrum Sztuki Współczesnej. 
• Staże dla młodych artystów i animatorów kultury. 

Przedsiębiorcy 

Wsparcie dla gospodarki szczęścia 

• Targi lokalności – prezentujące lokalne firmy mieszkaocom i turystom. 
• Warsztaty i szkolenia – wykorzystywanie lokalnych potencjałów do tworzenia  

produktów i usług. 
• Miejski program rekomendacji usług turystycznych – certyfikaty. 
• Znak jakości produktów – Sandomierz/Sandomierskie. 

Wskaźniki realizacji celu i zadao 

1. Liczba markowych inicjatyw i działao związanych z krzemieniem pasiastym. 
2. Wzrost rozpoznawalności i skojarzenia Sandomierza z krzemieniem pasiastym. 
3. Liczba projektów, działao i innych realizacji określonych i zarządzanych  w systemie doświadczeo marki  

Sandomierza. 
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CEL 3. KOMUNIKACJA MARKI – PRZEKAZANIE IDEI MARKI I JEJ WARTOŚCI. 

Dobrze zaplanowana komunikacja marki miasta jest pochodną strategii marki. Plan komunikacji ma za zadanie wykazanie,  

w jaki sposób komunikacja przyczyni się do realizacji strategii marki, a w szczególności jak będzie odzwierciedlała ideę mar-

ki. Cel 3. zawiera strategiczne wskazówki dla opracowania koncepcji kampanii wizerunkowej marki Sandomierza. Jest to 

również opis procesu, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie dokumentów operacyjnych komunikacji marki takich 

jak plany promocyjne o charakterze wykonawczym i okresowym. 

Trendy i innowacje w komunikacji – rekomendacje w zgodzie z ideą marki 

Rekomendacje narzędzi komunikacji marketingowej marki Sandomierza powinny byd poprzedzone wyraźnym określeniem 

ich funkcji. Promocja nie może byd celem samym w sobie i koncentrowad się na skutecznej prezentacji walorów miejsca. Jej 

najważniejszym celem jest skuteczne przekazywanie wartości marki, które trwale budują wizerunek zgodny z ideą marki. 

Komunikacja marketingowa marki miasta to proces wymagający dostosowania narzędzi i sposobów promocji do aktualne-

go stanu rozwoju marki miejsca – etapu, na jakim marka jest wdrażana. Kolejnym ważnym czynnikiem wyboru narzędzi jest 

także specyfika grupy docelowej, a w tym cel – efekt, jaki chcemy osiągnąd w danej grupie. 

Według metodologii wdrażania strategii marek miejsc Place Brand Trigger firmy Synergia, stan tego procesu w przypadku 

zrewitalizowanej idei marki Sandomierza określony został na poziomie pierwszym tzw. inkubacji. W obszarze komunikacji 

mamy do czynienia z pierwszą fazą polegającą na zapoznaniu z marką grup docelowych, w celu zrozumienia idei marki 

przez grupy. 
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Aby komunikacja marketingowa marki Sandomierza była skuteczna, proponujemy wykorzystanie zasad modelu SUCCES 

autorstwa Dana i Chipa Heathów, który wskazuje na czynniki odpowiedzialne za efektywne dotarcie z treścią przekazu do 

adresata. Model ten powinien byd stosowany do analizy jakości projektowanej komunikacji miasta. 

 

Prostota oznacza, że komunikat powinien byd nieskomplikowany, jednoznaczny  

i łatwy do zrozumienia. 

 

Nieoczekiwanie oznacza, że komunikat posiada walor unikalności, jest zaskakujący  

i wyróżnia się na tle innych przekazów. 

 

Wiarygodnośd oznacza, że sposób przekazu musi skutkowad zaufaniem odbiorców. 

 

Konkretnośd oznacza, że komunikat ma zawierad klarowny przekaz i jego odbioru nie 

może utrudniad zastosowanie niejasnych, abstrakcyjnych form komunikacji. 

 

Emocjonalnośd oznacza, że projekt przekazu zapewnia angażowanie emocji odbior-

ców. 

 

Opowieśd oznacza, że konstrukcja przekazu jest opowieścią, która uruchamia  

wyobraźnię odbiorcy. 
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Content marketing i storytelling – zasady wykorzystania. 

Content marketing, czyli marketing treści, jest obecnie uznawany za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingo-

wych. Jest to tworzenie wartościowych treści i ich dystrybucja do grup odbiorców. Zadaniem content marketingu jest wy-

wołanie określonego wpływu na odbiorcę. Bazuje on na budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcą poprzez interakcję  

i zaangażowanie obydwu stron. 

Terminem content marketing określa się wszelkie treści publikowane i rozpowszechniane za pomocą Internetu, jak również 

mediów tradycyjnych. Mogą to byd artykuły, filmy, infografiki, poradniki, raporty itd., których podstawowym zadaniem jest 

dostarczenie internautom wiarygodnych i pożądanych przez nich wiadomości oraz informacji związanych z daną marką. 

Celem dostarczania określonych treści jest wywołanie reakcji odbiorcy, które możemy podzielid na cztery grupy, a w każdej 

z nich wyodrębnid różne formy prezentacji treści. 

 Entertain – Bawid 

Tworzenie treści zabawnych, angażujących, a nawet wirusowych, to najlepszy sposób na wywołanie szumu medialnego  

i zwiększenie świadomości marki. Treści takie jak konkursy, quizy, gry i filmy zachęcają do kontaktu i sprawiają, że ludzie 

rozmawiają, aktywnie angażują się w markę i dostarczają danych do dalszych treści. 

Polecane formy: konkursy, quizy, gry, filmy, e-booki, artykuły w mediach, blogi, posty w social mediach. 

 Inspire – Inspirowad 

Inspirujące treści świetnie łączą się z emocjonalnymi potrzebami odbiorców (zob. Rozdział IV. EMO STORY - EMOCJONALNA 

PROPOZYCJA MARKI SANDOMIERZA) między innymi poprzez wykorzystanie storytellingu. Dobrym sposobem jest wykorzy-

stywanie autentycznych opinii i recenzji oraz relacji blogerskich. Ważne jest również samo wywoływanie dyskusji i angażo-

wanie odbiorców w ocenę marki. W tym miejscu otwiera się pole do działania dla ambasadorów marki – znanych postaci 

opowiadających o swoich wyjątkowych kontaktach z marką. 
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Polecane formy: blogi i videoblogi, rankingi ocen, przewodniki, filmy, galerie zdjęd, przepisy kulinarne itp. 

 

 Educate – Kształcid 

Treści oparte o tzw. twarde fakty, dane liczbowe lub informacje praktyczne powinny byd przedstawiane w sposób jasny  

i łatwy do zrozumienia. Przewodniki i infografiki są najczęściej wybieranymi formami, łatwo je polecad i realnie angażują 

zainteresowanych odbiorców. Raporty, artykuły i komunikaty prasowe dobrze sprawdzają się w przekazywaniu większej 

ilości informacji i szczegółów. 

Polecane formy: artykuły w mediach tradycyjnych i internetowych, infografiki, przewodniki, raporty, e-booki. 

 

 Convince – Przekonywad 

Przekonanie odbiorców o wartościach i korzyściach płynących z marki najczęściej prowadzi bezpośrednio do wyboru marki 

i realizacji poprzez nią potrzeb i oczekiwao odbiorców. Rolą content marketingu jest więc udowodnienie posiadania przez 

Sandomierz określonych wartości i zagwarantowanie odbiorcom konkretnych korzyści płynących z kontaktu z marką. Two-

rzenie przekonujących treści (mających ogromny wpływ na decyzje odbiorców i często będących kwestią decydującą o tym, 

że klient dokona konwersji) powinno byd codzienną pracą dla zarządzających marką (zob. Zadanie 3.2. Komunikacja marki 

na co dzieo). 

Polecane formy: gotowe listy do doświadczania, przykłady kalkulacji, próbki produktów, pokazy produktów, degustacje, 

warsztaty,  studia przypadków, webinary, itp. 

Działania content marketingowe marki Sandomierza będą opierały się na wykorzystaniu w mediach społecznościowych 

oraz innych portalach internetowych wysokiej jakości treści (artykułów, zdjęd, filmów itd.) ukazujących: 
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 zmysłowe doświadczenia  

 emocjonalny wymiar marki  

Storytelling – to sztuka używania opowieści do budowania więzi między ludźmi w biznesie i w życiu. Oznacza przekazywa-

nie opowieści w taki sposób, aby wzbudzid refleksję i wywoład reakcję ze strony odbiorcy. Ma na celu ukazywanie osobi-

stych przeżyd bohaterów opowieści, ich doświadczeo podczas mierzenia się z wyzwaniami. 

Storytelling jest dla marki Sandomierza jedną z najważniejszych metod komunikacji z odbiorcami. Idea marki jest humani-

styczna i emocjonalna, powinna byd zatem promowana poprzez autentyczne historie mieszkaoców, turystów, twórców i 

przedsiębiorców. Dobór narzędzi przekazu powinien byd podyktowany średnio i krótkookresowymi celami komunikacyj-

nymi, z uwzględnieniem celu oraz grupy docelowej. 

Magazynek pomysłów – narzędzie kreacji pomysłów komunikacyjnych 

Autorskie narzędzie firmy Synergia Magazynek pomysłów jest praktycznym modelem kreowania koncepcji działao komuni-

kacyjnych na każdym etapie procesu promocji. Narzędzie wykorzystuje zasady content marketingu i storytellingu. Reko-

mendujemy wykorzystanie Magazynka pomysłów podczas warsztatów.  

Skutecznośd narzędzia zależy od: 

 określenia celu, czyli tego co chcemy powiedzied o naszym miejscu w danej chwili i jaki efekt chcemy tym wywoład; 

 analizy trendów kulturowych, obecnego i ważnego dyskursu, mody lub zjawisk, do których możemy się odwoład by 

wzmocnid przekaz; 

 wyboru co najmniej dwóch obszarów poszukiwania inspiracji i mechanizmów (pocisków w magazynku), które po-

mogą w kreowaniu pomysłów opartych o autentyczne zasoby miejsca lub popularne i nośne zjawiska; 

 określenia zasobów potrzebnych do realizacji pomysłu. 
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Obszary poszukiwania inspiracji 

Spektakularnośd – coś wielkiego, wywołującego tzw. efekt wow, wyolbrzymienie, przekroczenie granic (fizycznych i umy-

słowych), wyjątkowe zjawisko, dziwacznośd. 

Znani – zaangażowanie do udziału osoby znanej, autorytetu lokalnego lub ponadlokalnego, kogoś kto posiada grono od-

biorców w mediach tradycyjnych i społecznościowych, artysta itp. 

Kontrast kulturowy – zderzenie dwóch kultur, światów np. młodzi – starzy, tradycyjni – nowocześni, slow – fast itp.; poka-

zanie różnic kulturowych w rozumieniu zjawisk, w działaniach, czynnościach dnia codziennego, ubiorze itp. 

Społecznie ważne – coś co dotyczy większej grupy ludzi, wpływa na ich ży-

cie i zachowania, powoduje zmiany, daje do zastanowienia, służy dobru 

wspólnemu, opowiada o jakieś grupie w kontekście zmian. 

Wyzwanie – wykonywanie różnych czynności i zapraszanie do powtarzania 

ich przez innych, tzw. challenge. 

Humor – coś wywołującego śmiech, humor sytuacyjny, absurdalny, 

(a)logiczny, aluzyjny, słowny, literacki itp.; zastosowanie różnych technik 

(zdjęcia, filmy, opowieści, kolaże itd.). 

Tajemniczośd, legenda, mit, zagadka – wykorzystanie lokalnej opowieści 

owianej tajemnicą, legendarnych postaci, rytuałów, zwyczajów wyjątko-

wych dla danego miejsca. 

Planowane wydarzenia – odwołanie się do planowanego wydarzenia oka-

zjonalnego lub cyklicznego (np. Dzieo Ziemi, rok jakiejś postaci, koncert 

znaczącej gwiazdy, zadmienie Słooca). Tworzenie nowego wydarzenia – 

nowej tradycji, cyklu itp.  
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Zadanie 3.1. Realizacja kampanii wizerunkowej marki Sandomierza. 

Pierwszym etapem planowania kampanii wizerunkowej marki jest określenie celu komunikacyjnego, a następnie wskazanie 

metod i narzędzi realizacji obranego celu. Ważnymi elementami są również kod językowy komunikacji i wykorzystanie sen-

soryki marki. 

Cel komunikacyjny Marki Sandomierza 

Do określenia celu komunikacji marki miasta potrzebne są odpowiedzi na pytania co chcemy zakomunikowad i dlaczego, 

jakie wyzwania pojawiają się przed osobami stojącymi za komunikacją marki? Sformułowany na tej podstawie cel musi 

spełniad pięd kryteriów. Musi byd: 

• humanistyczny – dotyczący ludzi; 

• możliwy do wykonania – wskazujący na zadania do wykonania; 

• mierzalny – jego realizacja będzie mogła byd zmierzona; 

• jasny – zrozumiały i prosty; 

• prowadzący do szczęścia – jego osiągnięcie uszczęśliwi ludzi. 
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CO CHCEMY POWIEDZIED O SANDOMIERZU? DLACZEGO CHCEMY TO POWIEDZIED? 

Sandomierz to miasto szczęśliwe 
Ponieważ chcemy zaistnied w świadomości jako miasto,  

które do siebie przyciąga i generuje szczęście mieszkaoców. 

CEL KOMUNIKACYJNY MARKI SANDOMIERZA 

Tworzyd opowieśd o Sandomierzu jako miejscu, które uświadamia,  

że szczęście w życiu składa się wielu małych, codziennych przyjemności. 

GRUPY DOCELOWE KOMUNIKACJI 

Mieszkaocy  

miasta i okolic 

Turyści  

krajowi i zagraniczni 
Kreatorzy 

Przedsiębiorcy  

lokalni i zewnętrzni 

Propozycje konceptów komunikacyjnych 

Koncepty komunikacyjne to opisy sposobu, w jaki chcemy przekazad tożsamośd czy ideę marki miasta. To inaczej pomysły 

na ich komunikację, rekomendacje, w jakiej formie je zaprezentowad odbiorcom. Koncepty odpowiadają za  

„dramatyzację” opisu marki: jej funkcjonalnośd lub podkreślenie wartości, wyjątkowych cech. Proces tworzenia konceptu 

komunikacyjnego to ubranie idei w sytuację, kontekst, obrazy, ludzi i historie, które mają moc perswazyjną i emocjonalną. 

Opracowując wytyczne do procesu wdrożenia zrewitalizowanej marki, zaproponowano cztery koncepty komunikacyjne dla 

każdej z grup odbiorców.  

RTB (ang. Reason to Believe – powód by uwierzyd) to element marketingu, który odpowiada za budowanie wiary-

godności marki dzięki konkretnym, zrozumiałym i angażującym dowodom na to, że marka potrafi dostarczyd okre-
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ślonych korzyści. Jest to stałe dostarczanie odpowiedzi na pytanie dlaczego odbiorcy marki mają uwierzyd w obietni-

ce Sandomierza. 

WAŻNE: przed realizacją kampanii reklamowych koncepty powinny zostad przetestowane na grupach odbiorców. 

GRUPA DOCELOWA 

I WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE 
KONCEPTY KOMUNIKACYJNE 

Mieszkaocy miasta i okolic  

 

Wspólna odpowiedzialnośd  
za szczęście miasta 

 

O MIEŚCIE SZYTYM NA LUDZKĄ MIARĘ 

Czy czujesz, że życie w mieście może byd spokojniejsze i szczęśliwsze? 
Masz w sobie potrzebę działania na rzecz wspólnoty?  

Dołącz do ludzi ceniących współdziałanie i autentyczne relacje.  
Zainwestuj w sandomierskie odnawialne źródła szczęścia.  

W Sandomierzu cenimy każdą inicjatywę, dzięki której mieszkaocy 
mogą poczud się spełnieni i szczęśliwi. 

RTB: Sandomierz to miasto szyte na ludzką miarę,  
które tworzą mieszkaocy dzięki wielu możliwościom wspólnego działania. 

 

Turyści krajowi i zagraniczni  

 

Kameralne przyjemności 

 

O PRZEPISIE NA SZCZĘŚCIE 

Czy czujesz, że w codziennej gonitwie tracisz radośd życia?  
Brak Ci wspólnego spaceru, okazji do zamyślenia, chwili przyjemności? 

Odnajdź swój przepis na szczęście. Mamy dla Ciebie wiele kameralnych  
przyjemności, dzięki którym po prostu poczujesz się dobrze. 

RTB: Sandomierz to miasto optymizmu i radości,  
które można spotkad na każdym kroku w kontakcie ze sztuką i kulturą,  

krajobrazem, dobrym jedzeniem oraz otwartymi mieszkaocami. 
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Kreatorzy 

 

Inspiracja i wsparcie dla twórców  
oraz ich twórczości 

 

O MIEŚCIE, KTÓRE JEST MUZĄ 

Wciąż szukasz inspiracji i miejsca, gdzie Twoje wizje mogą się ziścid? 

Spójrz na Sandomierz i zakochaj się od pierwszego wejrzenia.  
Daj się uwieśd sandomierskiemu urokowi i nostalgii. 

RTB: Sandomierz od wieków jest miastem-muzą wielu artystów i twórców.  
Dzięki wsparciu społeczności mogą oni rozwijad swoje talenty i czerpad natchnienie  

z dziedzictwa i codzienności miasta. 

Przedsiębiorcy lokalni i zewnętrzni 

 

Wsparcie dla gospodarki szczęścia 

O SATYSFAKCJI Z PRACY 

Czy czujesz, że w pogoni za sukcesami i codziennej mitrędze tracisz poczucie  
satysfakcji i radości z tego co robisz? 

Odkryj w sobie radośd z pracy, która uszczęśliwia innych.  
Zmieo swoje priorytety i odnajdź sens w pomaganiu, wspieraniu twórczości  

i rozwijaniu miasta dla mieszkaoców.  

RTB: Sandomierz to doskonałe miejsca dla prowadzenia działalności, której celem jest  
uszczęśliwianie ludzi. Dzięki wsparciu lokalnego, rodzinnego biznesu i działalności społecznej  

miasto dba o dodatni wynik szczęścia mieszkaoców. 
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Zadanie 3.2. Komunikacja marki na co dzieo 

Realizacja zadania polegad będzie na codziennej pracy komunikacyjnej wykonywanej pod nadzorem Zespołu Zarządzania 

Marką przez pracowników odpowiedzialnych za kanały własne marki. Zadaniem będzie również stały monitoring marki  

w Internecie. Pozwoli on na obserwację wizerunku marki, jej doświadczeo oraz umożliwi zaangażowanie marki w ważne 

dla odbiorców oczekiwania i potrzeby – budowanie relacji emocjonalnych. 

Zadanie nie będzie mogło byd realizowane bez wcześniejszego bądź równoległego: 

1. Zrealizowania procesu porządkowania kompetencji w zakresie kanałów komunikacji oraz możliwych do zarządzania 

punktów styku z marką Sandomierza: 

• dotyczy w szczególności komunikacji obszaru turystyki i kultury, gdzie powinna powstad jedna wizerunkowa strona 

marki Sandomierza; 

• dotyczy punktów styku z marką poza obszarem komunikacji np. wydarzenia, miejsca, produkty turystyczne, produkty 

promocyjne, gadżety, wydawnictwa itp. 

2. Ustalenia hierarchii kanałów komunikacyjnych, ich powiązania i osiągnięcia spójności wizualnej i merytorycznej na po-

ziomie całościowym marki: 

• dotyczy strony głównej Sandomierza, gdzie istnieje potrzeba dostosowania sposobów komunikacji treści zgodnie z 

czterema grupami odbiorców marki, redakcji językowej treści zgodnej z kodem językowym marki oraz osiągnięcia 

spójności z mediami społecznościowymi. 

3. Wzmocnienie kompetencji Zespołu Zarządzania Marką. Wzmacnianie kompetencji powinno byd dla Zespołu procesem 

ustawicznym, a dla partnerów uzależnionym od bieżących potrzeb i planowanych projektów. Rekomendowane obszary 

szkoleo Zespołu Zarządzania Marką w tym łączników oraz wybranych partnerów 
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• Marka Sandomierza. 

Efekt szkolenia: Zrozumienie marki i założeo strategii marki. 

• Zarządzanie marką. 

Efekt szkolenia: Znajomośd procesów zarządzania marką Sandomierza. 

• Zarządzanie doświadczeniem marki. 

Efekt szkolenia: Kompetencje w zakresie zarządzania doświadczeniem marki 

• Zarządzanie komunikacją marki. 

Efekt szkolenia: kompetencje w zakresie zarządzania komunikacją marketingową. 

 

Wskaźniki realizacji celu i zadao: 

1. Realizacja kampanii wizerunkowej marki Sandomierza oraz osiągnięcie jej wskaźników realizacji. 

2. Stopieo wzrostu zaangażowania odbiorców marki mierzony przy pomocy monitoringu sieci Internet  

(przy pomocy dostępnych narzędzi jak np. Brand24, Sotrender, Google Trends). 

3. Liczba projektów, działao i innych realizacji porządkujących komunikację marketingową w kanałach własnych marki. 

4. Liczba szkoleo wzmacniających kompetencje Zespołu Zarządzania Marką oraz partnerów. 

 


