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Promocja należy do elementów zwiększających trwałość i efektywność projektów współfinansowanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. To dlatego Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Instytucja Zarządzająca RPO WZ – ogłosił konkurs 
„Róża promocji”. Konkurs pozwala na wyłonienie najlepszych praktyk, które dla pozostałych beneficjen-
tów mogą stanowić dobry przykład i inspirację do pomysłów na skuteczne działania promocyjne. Stwarza 
też okazję do wymiany doświadczeń i edukacji w zakresie komunikacji marketingowej, która dotychczas 
pozostawała domeną biznesu.

W  trakcie pierwszej edycji „Róży promocji” wpłynęło 30 zgłoszeń, które trafiły do oceny ekspertów, 
a następnie pod obrady Kapituły Konkursu. Wybór nie był prosty, gdyż większość działań była dobrze 
zaplanowana i starannie udokumentowana. Rywalizację wygrały działania promujące projekt „Promena-
da z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Pia-
stowskiego, Elbląskiego)”. Szczeciński magistrat zrealizował wysokiej jakości kampanię, która skutecznie 
przyciągnęła mieszkańców i  turystów na przebudowane nabrzeża Odry. Drugie miejsce zajął Związek 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za konsekwencję w tworzeniu nowego produktu turystycznego – „Ścieżki 
rowerowe po nasypie kolejki wąskotorowej”. Trzecie miejsce zdobył Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki w Szczecinie, który promując rewitalizację elewacji budynku ZUW, spopularyzował trasę zwie-
dzania tego ponadstuletniego gmachu i ocieplił przy tym wizerunek urzędu. Tak więc pierwsze „Róże” 
rozdane. Kapituła zdecydowała się ponadto przyznać aż pięć wyróżnień. Wszystkim gorąco gratulujemy!

Nagrodzone i  wyróżnione działania opisujemy w  niniejszej publikacji. Prezentujemy również wy-
brane elementy z  pozostałych zgłoszonych akcji promocyjnych. Zapraszamy na stronę konkursu  
www.rozapromocji.pl, gdzie będziemy szerzej opisywać najlepsze praktyki, a także zamieszczać najcie-
kawsze artykuły pomocne w przygotowaniu dobrych kampanii promocyjnych. Kolejna szansa na zdobycie 
„Róży promocji” już w roku 2014! 

Kapituła Konkursu
w składzie: Natasza Joanna Wolska (przewodnicząca), Marcin Szmyt, Bohdan Pawłowicz,

 Monika Karwat-Bury, Waldemar Wojciechowski oraz Jerzy Gontarz

Pierwsze „Róże” przyznane 
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I miejsce „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów 
(Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”

Projektodawca
Gmina Miasto Szczecin 
Działanie
6.1. Infrastruktura turystyczna 
na obszarze metropolitalnym
Wartość projektu
40 318 585,67 zł
Dofinansowanie z UE
16 245 972,81 zł
Czas realizacji projektu
lipiec 2010 – listopad 2013

SPaCERUjąC PROMEnaDą
Mieszkańcy Szczecina i  turyści zyskali nowe miejsce do spacerów i  rekreacji. Zakończyła się 
przebudowa szczecińskich bulwarów – Gdyńskiego, Piastowskiego i Elbląskiego. A dzięki umiejętnej 
promocji prowadzonej już w  czasie realizacji przedsięwzięcia, aż chce się tu przyjść i  zobaczyć 
zmieniające się miasto. I zasmakować go.
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joanna Bukowska-Karasiuk, 
inspektor w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Szczecin:

Postanowiliśmy nie ograniczać się do tablic 
informacyjnych i  przesłania informacji do 
mediów. Szczęśliwie udało się nam rozsze-
rzyć katalog działań promocyjnych. Od po-
czątku podeszliśmy do tego stra-
tegicznie – chcieliśmy, by 
wszystko, co się dzieje wo-
kół bulwarów, było spójne, 
dlatego opracowaliśmy sys-
tem identyfikacji wizualnej 
projektu. Za cel postawiliśmy 
sobie zachęcenie szczecinian 
do spędzania czasu nad Odrą. 
Korzystamy też z okazji i pre-
zentujemy efekty projektu pod-

czas wydarzeń organizowanych przez inne 
podmioty. Doceniam dobrą współpracę z wy-
konawcami różnych etapów kampanii – to 
przekłada się na jakość realizacji. A do tego 

owocuje nowymi pomysłami.

Szczecin wraca nad Odrę. I  dosłownie, 
i w przenośni. Niegdyś w nadrzecznych mia-
stach życie koncentrowało się w  portowych 
dzielnicach. Rozwój nowych środków trans-
portu sprawił, że wiele z nich odsunęło się od 
rzek, które zaczęto traktować jak przeszkodę 
do ominięcia. Woda jednak nadal może sta-
nowić o atrakcyjności ośrodków miejskich –  
stwarza naturalne warunki do integrowania 
mieszkańców i  przybyszów, a  także tworze-
nia oferty turystycznej i rekreacyjnej. Projekt 
modernizacji bulwarów wpisuje się w wizję 
„Szczecin 2050 Floating Garden” (Pływający 
Ogród).

Samo hasło „powrotu nad rzekę” nie chwy-
ciłoby, gdyby nie towarzysząca mu kampa-
nia przygotowana przez magistrat. Miasto 
umiejętnie połączyło różnorodne kanały ko-
munikacji marketingowej. Było aktywne za-
równo w internecie, w tym mediach społecz-
nościowych, jak i  prasie oraz radiu. Istotną 
rolę odegrały wydarzenia i akcje plenerowe.

Od początku założono, że trzeba wzbudzać 
zainteresowanie zmianami zachodzącymi 
nad Odrą. A najlepiej to wychodzi, gdy ludzi 
zaprosi się do wspólnych działań. Trzy festy-
ny przyciągnęły nad rzekę całe rodziny. Dzieci 
brały udział w takich konkurencjach jak wy-
ścigi łódeczek na makiecie bulwarów i  toru 
wodnego. Dorośli uczestniczyli w konkursach 
wiedzy o  promenadzie. Nagrodami były ga-
dżety oraz udział w  spacerach kajakowych 
i rejsach statkiem wzdłuż bulwarów. Konkurs 
miał również wersję internetową realizowaną 
przy współpracy z „Kurierem Szczecińskim”. 

Ponadto bulwary ruszyły w podróż po Polsce –  
zaprojektowano przenośną wystawę z wizu-
alizacjami przebudowanych nabrzeży Odry. 
Mieszkańcy Gdańska i Wrocławia zobaczyli, 
jak zmienia się Szczecin od strony rzeki. Było 
to jednocześnie zaproszenie na promenadę. 

Strona projektu www.bulwary.szczecin.pl 
stanowi kronikę przebudowy nabrzeży. Ten 

proces świetnie ilustrują zdjęcia z  różnych 
okresów, a  także film poklatkowy. W tej sa-
mej technice zrobiono doskonałą filmową wi-
zytówkę bulwarów po przebudowie. Aż chce 
się tu spacerować!
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II miejsce „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”

Projektodawca
Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty 
Działanie
5.3. Ścieżki rowerowe
Wartość projektu
17 868 538,23 zł
Dofinansowanie z UE
13 183 903,67 zł
Czas realizacji projektu
styczeń 2011 – maj 2013

SzlaKIEM zWInIęTyCh TORóW
57 km nowych dróg rowerowych – dzięki projektowi zrealizowanemu przez Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty rowerzyści zyskali dostęp do obszarów, które do niedawna pozostawały nieodkryte 
dla turystów. Celem działań promocyjnych jest wykreowanie w  regionie markowego produktu 
turystycznego. I to się udaje.
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Iwona Czerniec, 
dyrektor związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty:

Związek ma wieloletnie doświadczenie we 
współpracy. Koncepcje markowych produk-
tów turystycznych opracowaliśmy w ramach 
jednego z  projektów Interreg. Ścieżki ro-
werowe po nasypach kolejowych to jeden 
z nich, stworzony dzięki RPO WZ. Od wielu 
lat tworzymy projekty transgraniczne wraz 
z regionem Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego i  mamy już przetarte ścieżki 
dotarcia do turysty niemieckiego –  
poprzez tamtejsze stowarzysze-
nia, punkty informacji turystycznej 
czy biblioteki. Im przekazaliśmy nasze 
publikacje w języku niemieckim. W grupie 
siła – budżet na promocję ścieżek mogliśmy 

powiększyć dzięki składkom członkowskim. 
Wcześniej na Parsęcie wybudowaliśmy przy-
stanie kajakowe. Pracujemy teraz nad wy-
promowaniem nowego produktu – szlaków 
rowerowo-kajakowych.

Ścieżka rowerowa biegnie po nasypach nie-
czynnej kolejki wąskotorowej i omija główne 
drogi, dlatego jeździ się po niej bardzo bez-
piecznie. Jezdnia szerokości 2,5 m ma na-
wierzchnię asfaltową. Na szlakach powstały 
miejsca postojowe dla rowerzystów. Zadaszo-
ne wiaty pozwalają schronić się przed desz-
czem. 

W budowę tej infrastruktury były zaangażo-
wane gminy Gościno, Karlino, Kołobrzeg, 
Rymań oraz Siemyśl. Organizacyjnie spinał 
wszystko Związek Miast i  Gmin Dorzecza 
Parsęty. Działania promujące ścieżki na na-
sypach wąskotorówki są rozwinięciem opra-
cowanych kilka lat temu koncepcji. 

W  ramach projektu wydano w  trzech wer-
sjach językowych przewodnik dla rowe-
rzystów, a  także mapę (można ją pobrać 
w  wersji elektronicznej). Dzięki aktywności 
Związku nowe ścieżki szybko ożyły i zapełniły 
się turystami. Udało się reaktywować „Rajd 

szlakiem zwiniętych torów”. W czwartej im-
prezie z  tego cyklu wzięło udział 180 osób, 
w tym 40 Niemców. aktywność PR (kolejny 
element miksu marketingowego), dzięki któ-
rej o  ścieżkach sporo mówi się w mediach, 
pomaga budować turystyczny wizerunek re-
gionu.

Promocja ma nie tylko zachęcić gości do 
zwiedzania Dorzecza Parsęty. Jest też skie-

rowana do mieszkańców, którym inwestycja 
daje możliwość rozwoju małych biznesów 
związanych z  obsługą ruchu turystycznego. 
Już teraz zaczęły zarabiać wypożyczalnie 
rowerów oraz sklepy z  akcesoriami rowero-
wymi. Dobry przykład motywuje innych. Są-
siednie gminy także dostrzegły szansę i two-
rzą koncepcje budowy i łączenia szlaków. 
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III miejsce „Rewitalizacja elewacji budynku zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie”

Projektodawca
Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie 
Działanie
6.2. Wzrost atrakcyjności 
kulturalnej na obszarze 
metropolitalnym
Wartość projektu
15 331 030,45 zł
Dofinansowanie z UE
11 498 272,81 zł
Czas realizacji projektu
czerwiec 2011 – luty 2014

GMaCh TajEMnIC
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie to nie tylko miejsce, w którym złożymy wniosek 
o  paszport, uzyskamy koncesje, licencje czy zezwolenia (rodzajów spraw jest oczywiście dużo 
więcej). Od niedawna jest to także obiekt, który możemy zwiedzać.



9Dobre praktyki w promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Gmach Zachodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego (ZUW) był niegdyś siedzibą re-
jencji szczecińskiej. W 2011 r. minęło sto lat 
od ukończenia jego budowy. Udostępnienie 
obiektu do zwiedzania było wpisane w pro-
jekt rewitalizacji realizowany przez ZUW. 
Można to było zrobić na sto sposobów, ale 
ten, na który zdecydował się wojewoda za-
chodniopomorski, zasługuje na uznanie. 

Po pierwsze: intrygują. Przewodnikami opro-
wadzającymi nas po obiekcie są specjalnie 
przeszkoleni pracownicy urzędu. W  ciągu 
dwóch godzin poznamy gmach – od wież, 
poprzez najważniejsze sale i korytarze, aż po 
schron. Zetkniemy się z  tajemnicami gma-
chu. Należy do nich sala maszkaronów, która 
pełniła funkcję magazynu odlewów i płasko-
rzeźb. Prawdopodobnie miały one posłużyć 
do zdobienia budowanych przed wiekiem 
obiektów. Do sali trafiły również PRL-owskie 
orły bez korony.

Po drugie: uczą. Działania promocyjne przy-
czyniają się do popularyzacji historii miasta 
i  kształtowania wrażliwości na architekturę. 
Rozbudzają też ciekawość wśród najmłod-
szych. „Co kryją podziemia urzędu?”, „Ile 
schodów prowadzi na wieżę?” oraz „Spo-
tkania z historią w ZUW” – to tematy zajęć 

edukacyjnych dla podstawówek i  szkół po-
nadgimnazjalnych. Dzieci aktywnie zwiedza-
ją gmach – rozwiązują zagadki, rysują, ukła-
dają puzzle. Starsi uczniowie rozwiązują quiz 
związany z  historią  i  architekturą gmachu 
oraz przygotowują reportaże i reklamy. 

Po trzecie: bawią. Gmach od czasu do czasu 
staje się planem gier miejskich. Do rozwiązy-
wania „Kryminalnych zagadek Szczecina” (to 
tylko jedna z gier) zgłosiło się ponad trzysta 
osób. Jedna z zagadek była okazją do prze-
niesienia się w pierwsze lata funkcjonowania 
urzędu. Zadanie polegało na wskazaniu za-
bójcy ówczesnego rejenta Kurta von Schme-
linga, którego ciało znaleziono w sali banko-
wej niedaleko wejścia do skarbca. 

Wszystkie te działania sprawiły, że ocieplił się 
wizerunek urzędu. Do tego stopnia, że jego 
siedziba stała się popularną scenerią zdjęć 
ślubnych.

Magdalena Walendowska, 
Centrum Prasowe Wojewody:

Wojewoda Marcin Zydorowicz dostrzegł 
duży potencjał w  architekturze i  historii 
gmachu, zwłaszcza w  tajemnicach łączą-
cych się z  tym budynkiem. Postanowiliśmy 
to wykorzystać. Wsłuchujemy się w potrzeby 
różnych grup wiekowych. Najpierw uru-
chomiliśmy wycieczki, potem przy-
szła kolej na spotkania edukacyjne, 
gry fabularne i sesje zdjęciowe. Nasze 
sposoby komunikowania się dostoso-
waliśmy do adresatów, stąd nieco swo-
bodniejszy profil na Facebooku. Jeste-
śmy też obecni na forach internetowych 
poświęconych np. rewitalizacji. Te kanały 
komunikacji utrzymujemy bezkosztowo.
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WYRÓŻNIENIE „Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych 
na terenie starego miasta w Barlinku”

Projektodawca
Gmina Barlinek 
Działanie
5.5. Rewitalizacja
Wartość projektu
775 398,74 zł
Dofinansowanie z UE
385 812,87 zł
Czas realizacji projektu
sierpień 2011 – kwiecień 2013

TaBlICE BUDUją MaRKę
Oznakowanie inwestycji, które otrzymały wsparcie z  Unii Europejskiej, to obowiązek każdego 
beneficjenta. W większości przypadków tablice projektowe mają wyłącznie informacyjny charakter. 
Urząd Miejski w  Barlinku dostrzegł potencjał promocyjny tego nośnika i  stworzył nowatorskie 
plansze, które mają walory estetyczne i wzmacniają markę miasta.
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Tablice zostały usytuowane w najstarszej czę-
ści miasta i nawiązują do historycznego kli-
matu remontowanych ulic i ciągów pieszych. 
Dane związane z  realizowanym projektem 
zestawiono ze zdjęciami przedstawiającymi 
Barlinek sprzed lat. W  przeciwieństwie do 
standardowych białych tablic z  logotypami 
plansze z  grafikami wyróżniają się wśród 
innych znaków i reklam w centrum miasta. 
Część z  nich została wyposażona w  stoja-
ki dla rowerów, co dodatkowo zwiększa ich 
funkcje użytkowe.

Nowatorskie tablice są nośnikiem hasła re-
klamowego marki miasta: „Barlinek – to 
mnie rusza”, która została opracowana 
w  2007 r. na podstawie badań marketin-
gowych. Hasło odwołuje się do lokalnego 
produktu turystycznego, czyli tras do nordic 
walking i  jest uzupełnione przez logo sym-
bolizujące postać maszerującą z  kijkami. 
Barlinek szukał sposobu na wyróżnienie się 
spośród setek podobnych miasteczek. Po-

stawił na aktywność związaną z  popularną 
dyscypliną i zastrzegł dla siebie nazwę „Euro-
pejska Stolica Nordic Walking”. Dzięki prze-
myślanym i skoordynowanym zabiegom pro-
mocyjnym obecnie kojarzy się z  aktywnym 
wypoczynkiem i  całoroczną, bogatą ofertą 
turystyczną. 

Inicjatorki pomysłu pokazania historycz-
nych zdjęć na tablicach – Katarzyna Budzeń 
i Anna Łechtańska – podkreślają, że o powo-
dzeniu przedsięwzięcia decyduje współpra-
ca z wykonawcami. W początkowym etapie 
konsultowano się z  profesjonalnym projek-
tantem, który opracował  projekt technicz-
nego wykonania i montażu tablic. Realizacją 
zlecenia zajęła się firma z branży reklamowej. 
W  efekcie udało się uzyskać atrakcyjne wi-
zualnie plansze, które nie kolidują z otocze-
niem starego miasta.

Katarzyna Budzeń, 
inspektor ds. promocji:

Chcieliśmy stworzyć tablice spełniające 
wytyczne dotyczące promocji projektów 
dofinansowanych z  Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, a  jednocześnie przycią-
gające  uwagę, wpisujące się w  charakter 
miejsca i uatrakcyjniające wygląd centrum. 
Naszym celem było zachęcenie miesz-
kańców i  turystów do spacero-
wania ulicami starego miasta 
i jednoczesnego poznawania 
jego historii. Dzięki intry-
gującej formie plansze 
wzbudzają zainteresowanie 
funduszami europejskimi 
wśród miejscowej społecz-

ności i turystów. Planujemy lokować tablice 
pamiątkowe w tej formie podczas realizacji 
kolejnych projektów. 
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WYRÓŻNIENIE „Budowa farmy wiatrowej Kościernica II w Gminie Białogard”

Projektodawca
Contino Białogard Sp. z o.o. 
Działanie
4.1 Energia odnawialna 
i zarządzanie energią
Wartość projektu
38 923 399,99 zł
Dofinansowanie z UE
7 336 012,57 zł
Czas realizacji projektu
styczeń 2010 
– październik 2013

WIaTR POzyTyWnyCh zMIan
„Siła wiatru szansą na rozwój Pomorza Zachodniego” – pod takim hasłem spółka Contino Wind 
Group prowadziła kampanię informacyjno-promocyjną towarzyszącą budowie farmy wiatrowej 
„Kościernica II” w gminie Białogard. Tego typu inwestycje czasem budzą protesty, ale firma zjednała 
sobie lokalną społeczność. 
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Zainicjowane przez firmę działania PR spra-
wiły, że mieszkańcy gminy od początku czuli 
się traktowani po partnersku. Nie zostali za-
skoczeni pomysłem postawienia turbin wia-
trowych na swoim terenie. Jednak na opinię 
„dobrego sąsiada” trzeba sobie zapracować. 
Ruszyły działania mające na celu ocieplenie 
wizerunku turbin: uczniów szkół podstawo-
wych z Białogardu i Kościernicy zaproszono 
do udziału w konkursie „Imię dla wiatraka”. 
Nieprzypadkowo wybór padł na propozycje, 
które nawiązują do nazw klubów sportowych 
z  Białogardu: „Iskry” i  „Herkulesa”. Od tej 
pory farma wiatrowa w  Kościernicy zaczęła 
kojarzyć się ludziom z ich najbliższym otocze-
niem i lokalnymi wydarzeniami. 

Z  doświadczeń inwestora wynika, że nie 
wszędzie świadomość mieszkańców doty- 
cząca energetyki wiatrowej jest tak wysoka, 
jak na Pomorzu Zachodnim, które w Polsce 
jest liderem w pozyskiwaniu energii z wiatru. 
Dlatego Contino prowadzi działania eduka-

cyjne popularyzujące wiedzę na ten temat, 
m.in. dystrybuuje ulotki, tworzy dodatki eko-
logiczne do gazet regionalnych i edukacyjne 
audycje radiowe, a  także organizuje spotka-
nia informacyjne dla mieszkańców. 

Edukowanie lokalnych społeczności oraz 
prowadzenie z nimi konsultacji jest jednym 
z  najważniejszych zadań inwestorów dzia-
łających w  branży energetyki wiatrowej. To 
zaangażowanie jest wynagradzane – na Po-
morzu Zachodnim przetwarzanie siły wiatru 
w  energię już postrzegane jest jako rozwią-
zanie, które w przyszłości się upowszechni. 
Dzięki temu zwiększają się szanse na osią-
gnięcie do 2020 r. 15-procentowego udziału 
odnawialnych źródeł energii w jej końcowym 
zużyciu, do czego nasz kraj zobowiązała Unia 
Europejska. 

Paweł Malarz, 
specjalista ds. prawnych:

Wielu ludzi obawia się wiatra-
ków – swoją wiedzę na temat 
energetyki wiatrowej czerpią oni 
z  niepewnych źródeł i  plotek, 
stojących w opozycji do rzetelnie 
prowadzonych badań. Społecz-
ność całej gminy Białogard od 
początku była pozytywnie nasta-
wiona do naszej inwestycji. Można 
wręcz powiedzieć, że to dzięki ich 
przedsiębiorczości i  zaangażowa-
niu projekt został zainicjowany. 
Mieszkańcy tych terenów, z uwagi 
na dużą liczbę farm wiatrowych, 
wiedzą, jak się żyje u boku wiatra-

ków oraz jakie ko-
rzyści i utrudnienia 
wynikają z  nowych 
inwestycji. Dzię-
ki temu rozmowa 
z nimi opierała się 
na przekazywaniu 
istotnych informa-
cji, a nie na oba-
laniu mitów.
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WYRÓŻNIENIE „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom 
oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”

Projektodawca
Gmina Choszczno 
Działanie
5.1. Infrastruktura turystyczna
Wartość projektu
6 909 780,24 zł
Dofinansowanie z UE
2 602 733,17 zł
Czas realizacji projektu
kwiecień 2010 
– grudzień 2011

GóRa SUKCESóW
Efekty zagospodarowania terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w  Choszcznie 
przerosły oczekiwania pracowników choszczeńskiego magistratu. Projekt zakładał, że w  2012 r. 
z nowej ścieżki skorzysta niecałe 21 tys. turystów. Przybyło prawie o 143 tys. osób więcej! 
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– Z  naszych obecnych wyliczeń wynika, że 
rok 2013 także będzie rekordowy – zapowia-
da burmistrz Choszczna. Prognozy na pierw-
szy rok były skromne i zakładały zwiększenie 
liczby przyjezdnych do 12,5 tys. – w rzeczy-
wistości wynik ten podwojono. Co przesądziło 
o sukcesie uruchomionych w 2011 r. produk-
tów turystycznych, w skład których wchodzi-
ły m.in. promenada, ścieżka spacerowa, pla-
ce zabaw, tor saneczkowy czy trasy biegowe?

Wprowadzono nowe elementy, pozwalające 
efektywnie wykorzystać tutejszą infrastruk-
turę, takie jak oświetlenie promenady, dzięki 
któremu można organizować nocne biegi czy 
wieczorne grillowanie. zadbano także o  to, 
by każdy znalazł coś dla siebie. Począwszy 
od najmłodszych, dla których stworzono plac 
zabaw „Dla Maluchów”, przez amatorów 
sportów wodnych, biegaczy i  rowerzystów, 
po miłośników nordic walking, wędkarzy i re-
konwalescentów pobliskiego szpitala.

Co prawda miasto ofertę sprofilowało pod ką-
tem rodzaju aktywności, wieku i miejsca za-
mieszkania przyszłych użytkowników (liczono 
na prowadzących aktywny tryb życia, przy-
jezdnych z dużych miast), ale nie zapomnia-
no o mieszkańcach. Mogli oni wziąć udział 
w  wielu wydarzeniach organizowanych 
z okazji otwarcia nowej ścieżki, np. w happe-
ningu z okazji Dnia bez Samochodu, biegach 

masowych, imprezach nordic walking połą-
czonych z  lekcjami chodzenia z kijkami itp. 
Mierzono też wyżej – w zagranicznych tury-
stów. Wydarzenia takie jak Choszczeńska So-
bótka czy spotkanie promocyjne miast part-
nerskich z Niemiec, Holandii i Litwy miały na 
celu przyciągnąć nad jezioro Klukom również 
obcokrajowców.

Robert adamczyk, 
burmistrz Choszczna:

Najskuteczniejsze okazało się bezpośrednie 
adresowanie oferty do grup i środowisk, które 
dotychczas do nas przyjeżdżały. Wysłaliśmy 
tę samą ofertę, lecz tym razem nasze atrak-
cje połączyła opisywana ścieżka. Efekt 
tego jest taki, że już wydłużył się nam 
sezon turystyczny, a w okresie od końca 
czerwca do końca sierpnia w Choszcznie 
wykorzystywanych jest 100 proc. miejsc 
noclegowych. Również lokalna promo-
cja jest ważna, szczególnie poprzez 
organizowanie imprez. Dzięki temu 
nasi mieszkańcy chętnie chwalą się 
tą ścieżką w kraju i za granicą.
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WYRÓŻNIENIE „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej 
pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim”

Projektodawca
Parafia Prawosławna 
pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Stargardzie 
Szczecińskim 
Działanie
6.2. Wzrost atrakcyjności 
kulturalnej na obszarze 
metropolitalnym
Wartość projektu
1 724 158,01 zł
Dofinansowanie z UE
1 285 600,99 zł
Czas realizacji projektu
sierpień 2011 – grudzień 2012

MEDIalna CERKIEW
Współpraca z  mediami i  dotarcie do grupy docelowej to niezbędne elementy dobrej kampanii 
promocyjnej. Rozgłos, jaki udało się uzyskać przy okazji remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi 
prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i  Pawła w  Stargardzie Szczecińskim, pokazuje, że 
można osiągnąć sukces marketingowy niezależnie od charakteru projektu. 
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Unikatowy na Pomorzu Zachodnim obiekt 
dzięki wsparciu z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego odzyskał dawny blask. Wyre-
montowano wewnętrzne i zewnętrzne ściany, 
podsufitki, odświeżono malowidła i  witra-
że oraz wymieniono niezbędne instalacje. 
Koncepcję promocyjną zaczęto tworzyć już 
podczas pierwszych prac renowacyjnych. Ko-
ordynacją kampanii zajął się ksiądz Jarosław 
Biryłko, który dodatkowo na różnych etapach 
przedsięwzięcia korzystał z oferty profesjonal-
nych firm zajmujących się reklamą. 

Po rozpoznaniu rynku i  wstępnych kontak-
tach z  mediami rozpoczęła się akcja infor-
macyjna. W prasie regionalnej cyklicznie po-
jawiały się wiadomości dotyczące projektu. 
Doskonale sprawdziła się realizacja filmu, 
który został wyemitowany w  telewizji oraz 
wydany na płycie DVD. Dzięki zaistnieniu 
w  Telewizji Białystok pokazano prawosław-
nym na wschodzie Polski, jak funkcjonuje 
i rozwija się życie w diasporze na zachodzie 

kraju. Trafnym uzupełnieniem kampanii było 
stworzenie strony internetowej parafii wraz 
z zakładką opisującą realizowany projekt.

Znaczącą rolę we wzroście popularności 
cerkwi miał III Koncert Kolęd Wschodnio-
słowiańskich, podczas którego wystąpił 
Mieczysław Szcześniak. Wydarzenie przy-
ciągnęło ponad 500 osób, w  tym artystów, 

polityków, dziennikarzy i  pasjonatów muzy-
ki. W rezultacie ogromnego zainteresowania 
publiczności oraz mediów zabytek został wy-
promowany na skalę ogólnopolską. Cerkwią 
zainteresowała się TVP, która wyemitowała 
materiał poświęcony świątyni podczas pro-
gramu „Piękniejsza Polska w  Unii Europej-
skiej”. 

ks. jarosław Biryłko, 
proboszcz parafii:

Nasze działania promocyjne miały na celu 
ukazanie nie tylko technicznej i architek-
tonicznej strony remontu, ale również 
przybliżenie wszystkiego, co wypełnia 
cerkiew. Ikony, śpiew i  modlitwa nie-
odłącznie towarzyszą naszej tradycji. 
Dzięki poczynionym staraniom wzrosła 
liczba wiernych oraz polskich i  zagra-
nicznych turystów odwiedzających świą-
tynię. Wielu gości dowiedziało się o nas 
dzięki reportażom i artykułom regular-
nie ukazującym się w mediach.
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WYRÓŻNIENIE „Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego 
z istniejącym układem technologicznym Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie”

Projektodawca
Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. 
Działanie
4.1. Energia odnawialna 
i zarządzanie energią
Wartość projektu
4 331 176,27 zł
Dofinansowanie z UE
1 126 400,00 zł
Czas realizacji projektu
wrzesień 2011 
– październik 2012

EnERGIa PRzyjazna W ODBIORzE
Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) podjęła się trudnego zadania związanego z promocją projektu 
o  charakterze typowo technologicznym. Poprzez edukację, organizację wydarzeń i  zaistnienie 
w prasie udało się dotrzeć do specjalistów z branży, studentów oraz lokalnej społeczności. 
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Priorytetem było przekazanie opinii publicz-
nej faktów i korzyści wynikających z zastoso-
wania kogeneracji, czyli metody pozwalającej 
na jednoczesną produkcję ciepła i  energii 
elektrycznej. Ta rekomendowana przez Unię 

Europejską technologia ma ekonomiczne 
i  ekologiczne uzasadnienie. Zapewnia wyż-
szą sprawność produkcyjną przy mniejszym 
zużyciu paliwa i ograniczeniu emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery.

Efekty projektu spółka zaprezentowała pod-
czas konferencji prasowej z udziałem lokal-
nych i  ogólnopolskich mediów. Spotkanie 
odbyło się w  miejscu pracy jednostki koge-
neracyjnej, co pozwoliło na żywo przedstawić 
pracę silnika. Uzupełnieniem wydarzenia 
była prezentacja multimedialna o  efektach 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych 
związanych z projektem. Podczas spotkania 
dla członków Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT innowacyjną apara-
turę udało się zademonstrować inżynierom 
i specjalistom branży energetycznej. 

Pracownicy SEC nie zapomnieli o młodszych 
naukowcach. Program „ŻaK” okazał się tra-
fionym pomysłem popularyzującym projekt 

wśród adeptów szczecińskich uczelni. Stu-
denci z  kierunku energetyki na Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
poznali praktyczne aspekty procesu jednocze-
snego wytwarzania prądu i użytkowej energii 
cieplnej. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie 
także wśród kadry naukowej. Firma planuje 
kontynuację przedsięwzięcia z udziałem stu-
dentów wszystkich kierunków technicznych. 

Stworzeniem koncepcji i  realizacją działań 
promocyjnych zajmował się Dział Marketingu 
SEC, który współpracował z osobami bezpo-
średnio odpowiedzialnymi za projekt kogene-
racji. Dużą rolę w  budowaniu pozytywnego 
obrazu przedsiębiorstwa odgrywa Biuro Ob-
sługi Klienta, które na bieżąco odpowiada na 
pytania mieszkańców miasta. Firma prowa-
dzi badania wizerunku za pośrednictwem 
profesjonalnej pracowni oraz interaktywnych 
ankiet zamieszczonych na stronie interneto-
wej.

Mariusz Majkut, 
prezes zarządu 
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej:

Nieustannie monitorujemy media i obserwu-
jemy wzrost pozytywnych publikacji na ten 
trudny dla społeczeństwa, bo typowo tech-
nologiczny temat. Wiele z naszych działań 
ma charakter edukacyjny, przedstawiający 
aktywność Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 
w  kategoriach korzyści dla mieszkańców 
i  znaczenia dla Szczecina. Zdecy-
dowanie wzrasta świadomość 
lokalnej społeczności w  tym 
zakresie, co potwierdza 
zwrotne zainteresowanie 
naszą działalnością.
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Działania, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, są warte zauważenia choćby za konsekwencję w dążeniu do wy-
promowania projektów oraz sumienne eksponowanie znaków RPO Wz i Unii Europejskiej. Uczestnikom pierwszej edycji 
konkursu „Róża promocji” trzeba pogratulować także umiejętnego adresowania swoich działań.

Wśród nadesłanych zgłoszeń były takie, które uderzają rozmachem działań, ale są w zasadzie w początkowej fazie realizacji. 
Mowa tu o kampanii realizowanej przez Stowarzyszenie związku Portów i Przystani jachtowych lokalnej Organizacji Tury-
stycznej zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” (tak się 
nazywa projekt) jest oparty na przemyślanej strategii. Szlak jest już znany polskim i zagranicznym żeglarzom – obejmuje 28 
inwestycji finansowanych z różnych źródeł, w tym z RPO WZ. Pretenduje jednak do grona najlepszych w kraju turystycznych 
produktów markowych. Działania zakładają udział w targach, w tym międzynarodowych, przeprowadzenie wydarzeń tematycz-
nych czy organizację kampanii medialnych.

Muzeum narodowe w Szczecinie również prowadzi promocję na dużą skalę związaną z budową pawilonu wystawienniczego 
służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (CDP), które będzie pielęgnować pamięć o ważnych w powojennej historii Polski 
wydarzeniach. Na uwagę zasługuje fakt, że CDP już zaistniało w świadomości społecznej dzięki organizowanym akcjom, silnej 
obecności w mediach i internecie. Centrum ma aktywny od maja 2013 r. profil na FB (www.facebook.com/CentrumDialogu-
Przelomy). Działa też strona internetowa www.przelomy.muzeum.szczecin.pl, realizując zadania CDP. Historycy są przekonani, 
że ta instytucja dobrze przysłuży się budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Działania obu wspomnianych projektodawców są precyzyjnie zaplanowane. Mogą to być faworyci przyszłych edycji „Róży 
promocji”. Niemniej szanse nagrody mieli wszyscy, którzy zgłosili się w tym roku. Niektóre projekty od wyróżnienia dzielił tylko 
punkt! Spośród całej puli zgłoszeń można wymienić serię działań, które zasługują na pochwałę lub przynajmniej wzmiankę. 

Jak promować inwestycję polegającą na renowacji ratusza lub płyty rynku? Kamień Pomorski i  nowe Warpno zadziałały 
w podobny sposób – zainicjowały na placach przed ratuszami nowe imprezy plenerowe, które przyciągają tłumy mieszkańców 
i gości. Stargard Szczeciński, który przebudował płytę Rynku Staromiejskiego, zorganizował uroczyste otwarcie inwestycji i pro-
mował inwestycję podczas imprez plenerowych (np. Magiczna Ulica w 2010 r.). 

Wymienione przykłady pozwalają mówić nie tylko o renowacji, ale też o efekcie rewitalizacyjnym, który został osiągnięty dzięki 
odpowiedniej promocji. Taki efekt można zaobserwować także w Połczynie-zdroju. Gmina przeprowadziła działania promocyjne 
projektu związanego z remontem zamku, które mieszkańcom pozwoliły przekazać ważny sygnał: zabytkowy obiekt, pełniący 
dotychczas funkcje biblioteczne, staje się ważnym dla nich i turystów ośrodkiem kultury – miejscem koncertów plenerowych, 
pokazów filmowych, uroczystości okolicznościowych, wernisaży itp. Odwiedziny zamku stały się teraz obowiązkowym punktem 
w programie pobytu dla licznych kuracjuszy przebywających w mieście. 

Dobrych przykładów więcej niż „Róż”
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Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz złocieniecki Ośrodek Kultury (ZOK) promowały się w nieco inny sposób, ale 
osiągnęły zamierzony efekt, docierając z ofertą do mieszkańców, a w przypadku Kołobrzegu także do kuracjuszy i turystów. 
Otwarcie zmodernizowanego obiektu w Złocieńcu przybrało formę wielkiego festynu, który zintegrował mieszkańców. Kołobrze-
ski ośrodek z powodzeniem zaczął stosować akcje plakatowe, na przykład w autobusach. 

Na uwagę zasługują działania podejmowane przez projektodawców realizujących projekty turystyczne nakierowane na two-
rzenie nowej oferty i przedłużenie sezonu. Do inicjatorów tych przedsięwzięć należą z pewnością: Powiat Policki (ze swoim 
„Zintegrowanym Szlakiem Turystycznym”), Gmina Stepnica („Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”), 
Gmina Kołbaskowo („Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo, etap I Siadło Dolne – Pargowo”), Powiat Gryficki w part-
nerstwie z gminami: Gryfice, Płoty, Trzebiatów (dwa uzupełniające się produkty: szlak kajakowy i szlak rowerowy) czy Gmina  
Międzyzdroje („Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”). 

Stepnica zrobiła wrażenie bardzo dużą liczbą artykułów inspirowanych, które ukazywały się w prasie lokalnej i krajowej, a także 
w portalach internetowych. Gmina Kołbaskowo zasługuje na pochwałę za sposób angażowania partnerów uczestniczących 
w organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych. 

związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty prócz działań nagrodzonych (ścieżki rowerowe) zgłosił do konkursu promocję projektu 
„Przyrodo, nie znikaj”. Umiejętnie trafił do młodego odbiorcy. Uczestnicy warsztatów przyrodniczych otrzymywali pamiątki (ko-
szulki i przybory szkolne) nawiązujące do tematyki projektu.

Promowanie projektów z pogranicza nauki i biznesu nie jest łatwe. Jak bowiem 
w atrakcyjny i prosty sposób mówić o transferze wiedzy? Wydaje się, że trafną 
drogę obrał Wydział zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Działania promujące SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji dla Sektora Usług skierował przede wszystkim do najbardziej zain-
teresowanych, a więc przedsiębiorców, ekspertów, studentów i uczniów szkół 
średnich. Do tych ostatnich skierowano m.in. konkurs połączony z wystawą 
prac „Ekonomia i satyra”. Celem wydarzenia było dotarcie do grupy przyszłych 
studentów i  zaprezentowanie im nowoczesnej infrastruktury Centrum. Tę 
samą grupę docelową obrał zachodniopomorski Uniwersytet Technologicz-
ny w Szczecinie. Spopularyzował adres przy ul. Jagiellońskiej 20-21, gdzie 
w odnowionym budynku mieści się Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii, świadczące proinnowacyjne usługi dla MŚP i wspierające nowe 
pomysły na biznes.

KONKURS! 

www.wzieu.pl

 SUPER  TABLET GRAFICZNY!
RYSUJESZ? PRÓBUJESZ RYSOWAĆ? Przy tym  interesujesz się otaczającą nas ekonomią i jej wpływem na życie codzienne? 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konkursie na rysunek satyryczny o tematyce ekonomicznej. Do wygrania 2 TABLETY GRAFICZNE i inne nagrody rzeczowe.Dodatkowo nadesłane prace stworzą WYSTAWĘ (25.09.2013r.) w ramach XIII ZACHODNIOPOMORSKIEGO FESTIWALU NAUKI. Dla nas liczy się przede wszystkim pomysł!  Życzymy wielu spostrzeżeń i dobrej zabawy.

Na Wasze rysunki czekamy do 24 września 2013 roku. Wysyłajcie na: promocja@wzieu.pl
Więcej Informacji oraz regulamin Konkursu na stronie 

NARYSUJ, WYSLIJ
WYGRAJ 

Plakat zapraszający do udziału w konkursie i wystawie „Ekonomia i satyra”. 
Celem wydarzenia było zainteresowanie przyszłych studentów nowoczesną 

infrastrukturą Centrum SERVICE InTER laB w Szczecinie



22

Działania zgłoszone przez firmy należały do nielicznych, ale są warte zauważenia te, które nie znalazły się w gronie wyróżnio-
nych. Marina Sport to centrum squasha i ricocheta utworzone przez spółkę o tej samej nazwie. Ośrodek powstał w zmodernizo-
wanym hangarze z 1906 r. Firma opracowała spójny system wizualizacji i utworzyła stronę internetową, poprzez którą można 
dokonywać rezerwacji. Umiejętne działania promocyjne, m.in. stworzenie ligi i organizacja zawodów, pozwoliły zająć młodemu 
ośrodkowi dobrą pozycję na rynku szczecińskim. 

„Mają zaledwie 3 lata, a już używają tabletów” – brzmiał news w jednej z ogólnopolskich telewizji. Tak firma Kasznia i Syn zbi-
gniew Kasznia zainteresowała media nową ofertą edukacyjną dla przedszkolaków w Akademii Młodego Europejczyka w Szcze-
cinie. Zastosowanie tablicy multimedialnej oraz iPadów jako narzędzi wspomagających proces nauczania dzieci w wieku przed-
szkolnym od 2012 r. jest interesującym tematem dla telewizji i gazet. 

Nawet projekty z pozoru mało medialne warto i można wypromować. Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
który dzięki wsparciu z RPO WZ kupił specjalistyczne jednostki pływające wraz z wyposażeniem, zorganizował uroczyste chrzci-
ny trzech statków: „Zdroje”, „Czelin” i „Ognica”. W takich wydarzeniach chętnie biorą udział dziennikarze. Podczas imprezy 
podsumowano projekt, a liczne media przekazały opinii publicznej informację, w jaki sposób inwestycje z RPO WZ przyczyniają 
się również do poprawy bezpieczeństwa żeglugi na Odrze. 

Powiat Szczecinecki i Miasto Szczecinek przeprowadziły działania promujące inwestycję polegającą na poprawie układu komu-
nikacyjnego aglomeracji. Choć za główny cel kampanii postawiono ukazanie korzyści wynikających z wdrażania funduszy unij-
nych, to z pewnością uzyskano inny ważny efekt – mieszkańcy czuli się dobrze poinformowani o prowadzonych pracach i cza-
sowych utrudnieniach na drogach (komunikaty w prasie i internecie). A to istotny i praktyczny wymiar działań informacyjnych.

Specjalistyczny Szpital im. prof. a. Sokołowskiego w Szczecinie zdunowie rozbudował część budynku głównego wraz z do-
stosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych. Władze szpitala wyłożyły własne środki na to, by 
poinformować opinię publiczną o otrzymanym wsparciu z RPO WZ. Przy okazji udało się opowiedzieć o tym, jak bardzo zmieniła 
się placówka i jakość świadczonych przez nią usług.

Wszystkie działania samorządów adresowane do społeczności lokalnej przekładają się na wzrost świadomości korzyści wyni-
kających z realizacji przedsięwzięć wspieranych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Mieszkańcy poznają nie tylko efekty nowych inwestycji, ale także ich szerszy kontekst, w tym cele strategiczne jednostek samo-
rządowych i pośrednio regionu. Przedsiębiorcy z kolei wpisują promocję projektów w swoje działania marketingowe, chcąc trafić 
z nową ofertą do klientów. To pragmatyczne podejście dobrze służy ukazywaniu efektów wdrażania RPO WZ. Każdy przedsię-
biorca-beneficjent, który odnosi sukces w biznesie, jest jednocześnie dobrą wizytówką programu regionalnego. 

W przyszłym roku warto ponownie spróbować startu w konkursie. Na stronie  www.rozapromocji.pl będziemy podpowiadać, jak 
dobrze promować i jak się przygotować do kolejnej edycji „Róży promocji”.



Aby zapewnić naszemu przedsięwzięciu sukces i trwałość, warto profesjonalnie potraktować działania promocyjne. Stosując 
rozmaite narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej, możemy osiągać strategiczne cele. Oto 10 argumentów, 
które powinny nas przekonać do zaangażowania się w promocję projektów:

1.    Trzeba znać podstawowe obowiązki w zakresie realizacji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
w tym te dotyczące promocji i informacji. To uchroni nas przed błędami, które mogą być kosztowne.

 2.    Ograniczanie się tylko do obowiązkowych działań, np. oznakowania projektów (naklejki lub tablice), to za mało, by mówić 
o sprawczej sile promocji. Większa aktywność w promocji projektu wesprze realizację strategii Twojej organizacji.

 3.    Bez działań promocyjnych nie sposób dotrzeć do odbiorców z informacją o naszym przedsięwzięciu. Dlatego nie wystarczy 
sama świadomość tego, że realizujemy świetny projekt. Inni również mogą (i powinni) się o tym przekonać. Stwórz im 
szansę.

4.    Tysiące inwestycji otrzymało dofinansowanie z RPO. Jak się wśród nich wyróżnić? W ukazaniu wyjątkowości i pionierskiego 
charakteru przedsięwzięcia może pomóc tylko dobrze przemyślana promocja.

5.     To, co stworzyliśmy w wyniku projektu, żyje tylko dzięki temu, że dobrze służy ludziom. Dlatego tak ważna jest dobra ko-
munikacja z użytkownikami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Pokazujmy, że jesteśmy otwarci i zdolni do wprowadzania 
koniecznych zmian i korekt.

6.     Zachęcajmy ludzi, instytucje lub partnerów biznesowych do korzystania z efektów tego, co zrealizowaliśmy. Dobra promo-
cja pozwala ukazać im plusy – zobacz, ile zyskasz, korzystając z naszej nowej oferty.

7.     Różnorodność kanałów dotarcia i stosowanie wielu form promocji projektu zapewnia naszym działaniom większy zasięg. 
Należy jednak odpowiednio dobierać metody do charakteru grupy docelowej i potrzeb określonych w naszej strategii.

8.     Poprzez aktywną promocję projektu poszerzamy możliwości współpracy naszej instytucji czy organizacji z innymi podmio-
tami.

9.     Realizacja projektu wspieranego z funduszy unijnych łączy się z licznymi kon-
trolami. Pokazując sprawność i  przejrzystość, uwiarygodnimy naszą firmę 
lub instytucję wobec kontrahentów.

10.  Realizacja inwestycji metodą projektową 
  (która zakłada stosowanie rygorystycz-
nych procedur) to wymagająca dyscy-
plina. Ale pokazując to światu, może-
my się przyczynić do zbudowania lub 
umocnienia naszej marki, a także marki 
naszego regionu.

Film promujący konkurs, dostępny na 
www.rozapromocji.pl, w zabawny sposób 

podpowiadał, jak się wyróżnić

Po cóż nam ta promocja!
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