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Streszczenie: Celem badawczym artykułu jest przedstawienie podstawowych funkcji 

marketingu terytorialnego w Polsce na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Autor 

przedstawił w nim podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem i strategią 

marketingową w kontekście zmian ustrojowych i nowego podziału terytorialnego. W wyniku 

wprowadzonych reform Polska zyskała silne samorządne województwa, a także powiaty  

i gminy. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały problemy marketingu 

terytorialnego na przykładzie strategii i programów operacyjnych regionu kujawsko-

pomorskiego. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze wątki implementacji 

marketingu ekonomicznego1 na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Analiza i próba 

syntezy została oparta na wybranych przykładach i dokumentach, opracowanych  

i zrealizowanych przez jednostki samorządowe. W treści artykułu czytelnik odnajdzie 

zarówno wątki teoretyczne marketingu terytorialnego jak i ich praktyczne zastosowanie  

w społecznej rzeczywistości.  

Słowa kluczowe: strategie marketingowe, marketing terytorialny, region, promocje, 

konkurencyjność, produkt. 

STRATEGIES AND MARKETING ACTIVITIES AND COMPETITIVENESS 

OF THE KUJAVIAN-POMERANIAN REGION 

Abstract: The main research goal of the article is to present the basic functions of territorial 

marketing in Poland on the example of the Kujawsko-Pomorski region. The first part contains 

basic concepts and definitions related to marketing and marketing strategy in the context of 

political changes and a new territorial division. As a result of the implemented reforms, 

Poland gained strong self-governing voivodships, as well as poviats and communes. The next 

part of the article presents the problems of territorial marketing on the example of strategies 

and operational programs of the Kuyavia-Pomerania region. The article presents the most 

important topics of economic marketing implementation for the needs of local government 

                                                      
1 Marketing ekonomiczny – rozumiany jako działania polegające na ustalaniu polityki przedsiębiorstwa, 

kalkulowaniu cen produktu, opracowywaniu metod jego dystrybucji oraz wyborze technik reklamy i promocji, 

Wielka Encyklopedia Świata, Oxford 2004. 
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units. The analysis and synthesis attempt was based on selected examples and documents, 

developed and implemented by local government units. In the article, the reader will find both 

theoretical themes of territorial marketing and their practical application in social reality. 

Keywords: marketing strategies, territorial marketing, region, promotion, competitiveness, 

product. 

Wprowadzenie 

Bezpośredni wpływ na zmianę sposobu zarządzania, zarówno przedsiębiorstwem,  

jak i całym regionem, miały zmiany ustrojowe w Polsce. Okres transformacji systemowej, 

zapoczątkowany w 1989 roku i kontynuowany w latach kolejnych, zmienił diametralnie 

sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Powstał nowy podział 

administracyjny na województwa, powiaty, gminy, które przestały być narzędziem władzy 

centralnej w realizacji założeń polityki państwa. Stały się natomiast samorządowymi  

i bardziej samodzielnymi jednostkami, wykorzystującymi w procesie zarządzania, reguły 

rachunkowości, sprawozdawczości i zarządzania kadrami, co upodobniło je w pewnym 

stopniu do prywatnych przedsiębiorstw, nastawionych na osiąganie jak największego zysku. 

Różnica polega tu jednak na tym, że zysk ten, przez jednostki samorządowe powinien być 

osiągany dla dobra ogółu, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców województwa, powiatu 

czy gminy (Leśniewski, and Dziekański, 2010, p. 114). W celu osiągnięcia tego zysku 

samorządy wdrażają strategie i programy przygotowywane miesiącami przez sztaby 

profesjonalistów. Warto w tym miejscu precyzyjnie określić pojęcie strategii. W literaturze 

przedmiotu możemy znaleźć wiele różnych definicji, lecz w kontekście rozważań zawartych 

w artykule, najbardziej trafna wydaje się ta przedstawiona przez Eugeniusza Michalskiego, 

który definiuje ją jako sztukę przewidywania i wyboru najlepszego sposobu osiągnięcia 

sukcesu, szczególnie w długim okresie – wobec wyzwań środowiska. W odniesieniu do 

marketingu, strategia składa się ze zbioru działań, które polegają na wyborze działalności  

i określeniu pozycji przedsiębiorstwa w konkurencyjnym środowisku (Michalski, 2013,  

p. 485). Definiując strategię marketingową warto zaznaczyć, że jest ona transparentna. Swoim 

zakresem wyznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które 

przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć 

maksymalizację zysku (Hingston, 1992, p. 21).  

 

 

 

 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsiębiorstwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
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1. Charakterystyka marketingu terytorialnego 

W wyniku ewolucji marketingu, wyodrębniły się i ugruntowały obecnie takie dyscypliny 

marketingowe jak: marketing organizacji niedochodowych, marketing polityczny, społeczny, 

personalny itp. Do nowych obszarów zainteresowań marketingowych, będących jednocześnie 

sferą moich dalszych rozważań, należy także place’s marketing, nazywany marketingiem 

terytorialnym. Głównym kryterium wyodrębniania marketingu terytorialnego jest kryterium 

produktowo-przedmiotowe. O specyfice i odmienności tej dziedziny wiedzy marketingowej 

decyduje źródło oferowanych korzyści, które w tym przypadku wiąże się z miejscem,  

a konkretnie z określonymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych. Jednostki te 

różnią się zakresem obszarowym, głównymi funkcjami i miejscem w formalnej strukturze 

hierarchicznej (Szromik, 2007, p. 15). Marketing terytorialny można również zdefiniować 

jako zarządzanie, zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców lub po prostu 

jako proces społeczny i kierowniczy, inicjowany przez podmioty komunalne, zmierzający do 

wykreowania wartości z ich partnerami. Zdaniem Alexandre Basdereff marketing terytorialny 

obejmuje wszystkie podejścia strategiczne i techniczne, które są stosowane przez organizacje 

(stowarzyszenia, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa) w celu zdobycia nowych zasobów 

oraz poprawienia skuteczności i jakości realizacji projektu, nastawionego na zaspokojenie 

określonych potrzeb publicznych, prowadzącego do wypełnienia określonej misji (Girard, 

1997, p. 74). Dobra strategia marketingowa zaczyna się od wyodrębnienia grupy lub grup 

klientów, do których oferta firmy, instytucji czy urzędu będzie kierowana. Celem strategii 

marketingowej jest wywołanie pożądanych zmian w zachowaniach grupy docelowej, w relacji 

do naszej oferty biznesowej, marki i konkurencji (Okonek, 2010, p. 6). 

Orientacja marketingowa jednostki terytorialnej to przede wszystkim przyjęcie przez 

władzę lokalną postawy, w której potrzeby i oczekiwania klienta stanowią odniesienie dla 

wszystkich obszarów działań danej jednostki. Dotyczy zarówno województwa jak i regionu, 

powiatu czy gminy (Żabińska, 2002, p. 19). Tak jak ogólna koncepcja marketingowa oparta 

jest o słynne 4P, tak marketing regionalny jest jej rozwinięciem i zawiera 7P, co przedstawia 

poniższa tabela. 

Pisząc o marketingu terytorialnym warto też odnieść się do samej promocji produktów.  

W marketingu ekonomicznym sprawa wydaję się być bardziej oczywista. Promuje się 

bowiem wybrany produkt poprzez opracowaną wcześniej strategię. W przypadku marketingu 

terytorialnego produkty ekonomiczne nie występują. Samą promocję można określać już jako 

jeden megaprodukt, w którym kluczową rolę ogrywają poszczególne subprodukty, które 

funkcjonują w środowiskowym obiegu. Są one zupełnie czymś innym niż produkty 

ekonomiczne i stanowią pewną osnowę każdej społeczności terytorialnej. Agnieszka Łuczak 

dokonała klasyfikacji tych subproduktów, wyróżniając 15 z nich co przedstawia rysunek 

megaproduktu terytorialnego (Rysunek 1). 
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Tabela 1. 
Rozwinięcie formuły czterech aspektów marketingu (4P) o kolejne trzy aspekty związane z 

marketingiem terytorialnym (7P). 

Lp. Tabela 7P 

1. Produkt zasięg, jakość, poziom, znak firmowy, linia usługowa, gwarancja, usługi 

posprzedażowe 

2. Cena  poziom , upusty, warunki płatnicze, wartość w odczuciu klienta, jakość, cena, 

różnicowanie 

3. Miejsce lokalizacja, dostępność, kanały dystrybucji, zasięg dystrybucji 

4. Promocja reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations, publicity 

sponsoring, direct mail 

5. Ludzie  personel, trening, dyskrecja, zaangażowanie, umotywowanie, wygląd, zachowanie 

interpersonalne, nastawienie 

6. Cechy fizyczne otoczenie, umeblowanie, kolorystyka, rozwiązania wnętrz, poziom hałasu, 

udogodnienia 

7. Otoczenie kierunki działania, procedury, mechanizacja, dyskrecja pracowników, przywiązanie 

klientów, płynność działania 

Źródło: Szromnik, 2006, p. 68. 

 
Rysunek 1. Elementy promocji – subprodukty marketingu terytorialnego. Źródło: Łuczak, 1996, s. 49. 

Subprodukty zatem to nic innego, jak pewne społeczne dziedziny z którymi spotykamy się 

na co dzień. Kultura, rekreacja, sport czy edukacja to formy aktywności, co towarzyszą nam 

przez całe życie i odgrywają w nim bardzo istotną rolę. To subprodukty, które mają 

bezpośredni wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe. Nie wszystkie promowane są 

zawsze i jednocześnie. Dla przykładu Regionalna Strategia Innowacji Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada, że głównymi ciężarami misji rozwoju 
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województwa będą 1. Człowiek. 2. Rodzina. 3. Społeczeństwo (Urząd Marszałkowski 

Województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego 

Kujawsko-Pomorskiego, Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2014 r, Włocławek, 2014). 

Pragnąc budować markę miejsca, musimy pokazać jego cechy charakterystyczne, czyli to, 

co je wyróżnia. Nie możemy traktować miejsca tak samo jak przedmiotów użytku 

codziennego. Musimy być świadomi tego, że miejsce musi zainteresować innych, skłaniać do 

refleksji, bowiem miejsca zazwyczaj wywołują w nas o wiele większe emocje niż przekaz 

werbalny. Miejsce musi tworzyć magię, która zachęci do powrotu, zamieszkania w nim czy 

podjęcia pracy. Z tego też względu w okresie transformacji, większość miast i województw 

rozpoczęła własną drogę, w celu wykreowania innego/lepszego wizerunku i obrazu regionu. 

Za pomocą doboru odpowiedniej strategii, miasta i regiony wydają spore kwoty na 

wykreowanie w świadomości mieszkańca, turysty czy inwestora, spójnego wizerunku, który 

pozwala wiązać się, a nawet utożsamiać z danym miejscem i być dumnym z jego 

atrakcyjności. Większość ludzi dysponuje silną pamięcią wzrokową i dlatego logo oraz cała 

identyfikacja wizualna jest ważną kwestią, pozwalającą na szybką ocenę danego regionu oraz 

zainteresowanie ewentualnymi korzyściami, płynącymi z dogłębnego jego poznania. Miasta 

oraz regiony korzystające z marketingu miejsc, mają większe szanse na pozyskiwanie 

inwestorów czy turystów. Jeśli pokażą cechę charakterystyczną danego miejsca, stają się 

konkurencyjnymi, zaczynają wyróżniać się i stwarzać “modę na siebie”. To z kolei przekłada 

się na wzrost gospodarczy i poprawienie poziomu życia mieszkańców (Feld, and Kierońska 

24.06.2015). 

W zależności od potencjału i możliwości, województwa, miasta i osady starają się według 

ustalonych wcześniej strategii promować swoje regiony i obszary. Powołują, podobnie jak 

przedsiębiorstwa, profesjonalne agencje, zajmujące się PR oraz marketingiem. Tworzą  

w swoich magistratach wielostanowiskowe komórki organizacyjne, których celem jest 

promocja regionu. Przygotowują różnego rodzaju programy, upowszechniane w specjalnych 

dokumentach, które określają harmonogramy ich wdrożenia. Ośrodki lokalne inwestują 

środki finansowe słusznie prognozując, że skuteczny marketing terytorialny spowoduje ich 

zwrot z zyskiem.  

2. Działania promocyjne regionu kujawsko-pomorskiego 

Przykładem takich działań może być region Kujaw i Pomorza, który stworzył własną 

koncepcję promocji poprzez oryginalne opracowanie tożsamości marki regionu. 

Wypracowano precyzyjnie całą koncepcję marki, z której dopiero później została 

wyprowadzona identyfikacja wizualna. Pracę nad nową koncepcją rozpoczęto w lipcu 2015 
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roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przedmiotem zlecenia było składanie ofert na „opracowanie tożsamości marki regionu 

kujawsko-pomorskiego wraz z programem działań marketingowych”. Wyniki badań  

i założenia strategiczne zostały przedstawione Zleceniodawcy 9 grudnia 2015 roku.  

W kwietniu 2017 założenia tożsamości marki oraz identyfikacja zostały przyjęte uchwałą 

Zarządu Województwa (Kędzia, 2018.07.04). Koncepcja już na wstępie zakładała,  

że głównym zadaniem przy tworzeniu marek terytorialnych jest odnalezienie i odpowiednie 

przedstawienie unikatowego kodu, który najdokładniej charakteryzuje dane miejsce i jego 

mieszkańców. Cechy te muszą być pozytywne i w 100% wywodzić się z danego miejsca.  

Nie jest bowiem rolą projektów brandingowych wymyślanie marki od nowa, bo utraciłaby 

ona swoją wiarygodność i autentyczność (https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/promocja/ 

marka/Kujawy i Pomorze_zalozenia_tozsamosci_marki.pdf, 2018.07.29). Głównym celem 

niniejszej strategii było wskazanie mocnych stron regionu, ale również określenie narzędzi, 

jakimi należy się posługiwać w przedsięwzięciach promujących miasto. Jej celem był wzrost 

pozytywnej rozpoznawalności Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia 

czy innych miejscowości w Polsce i za granicą, przyciągnięcie turystów i dalszy rozwój 

gospodarki turystycznej. Jednocześnie strategia miała być pomocna przy identyfikowaniu się 

mieszkańców z małą ojczyzną (Portal Metropolia Bydgoska, 2018.07.28). 

3. Narzędzia promujące Bydgoszcz i Toruń 

Sport i rekreacja stały się u schyłku XX i na początku XXI wieku modnym sposobem na 

spędzanie wolnego czasu. Bydgoszcz, jako jeden ze swoich sztandarowych subproduktów 

magaproduktu terytorialnego, promuje sport i rekreację. Miasto, po udanej realizacji 

mistrzostw rangi krajowej, europejskiej i światowej, jawi się jako silny ośrodek sportu  

w Polsce. Promocja jednostek terytorialnych poprzez sport i rekreację to jeden z popularniej-

szych sposobów na zwrócenie uwagi klientów zewnętrznych na określone miejsce i zarazem 

na integrację społeczności lokalnej (https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/ 

367/Slawomir%20Kamosinski.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2018.07.29). Tylko w 2017 

roku w mieście odbyły się dwie międzynarodowe imprezy sportowe – Euro U-21 oraz 

młodzieżowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Kibicami byli mieszkańcy regionu 

kujawsko-pomorskiego i całego kraju. Rekord padł w liczbie imprez organizowanych  

w mieście dla amatorów – dwa triathlony, dwa półmaratony, dwie Terenowe Masakry, 

Bydgoszcz Cycling Challange, biegi Aktywnej Bydgoszczy, w tym z udziałem 1500 osób na 

Biegu Niepodległości (http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22930685,miasto-

wydalo-13-mln-na-promocje-nr-1-imprezy-dla-amatorow.html, 2018.07.29). Miasto 

postawiło też na konkursy, które nosiły miano Ambasadorów Marki Aktywnej Bydgoszczy.  

https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/promocja/marka/%20Kujawy%20i%20Pomorze_zalozenia_tozsamosci_marki.pdf
https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/promocja/marka/%20Kujawy%20i%20Pomorze_zalozenia_tozsamosci_marki.pdf
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22930685,miasto-wydalo-13-mln-na-promocje-nr-1%20-imprezy-dla-amatorow.html
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22930685,miasto-wydalo-13-mln-na-promocje-nr-1%20-imprezy-dla-amatorow.html
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W 2018 roku do konkursu zgłoszono 8 projektów. Niektóre z nich otrzymały dofinansowanie. 

Nagrodzone imprezy to przedsięwzięcia, które miały gwarantować skuteczną promocję 

Bydgoszczy oraz duże zainteresowanie wśród zawodników z całej Polski. Oprócz imprez 

wyróżnionych w bieżącym roku, środki finansowe otrzymają także wieloletnie projekty, które 

w ubiegłych latach były finansowane, a wśród nich PKO Festiwal, ENEA Bydgoszcz 

Triathlon, Triathlon Polska (Bydgoszcz-Borówno), Terenowa Masakra. Miasto na cel 

przekazało do organizatorów kwotę 355 tysięcy zł (http://www.bydgoszcz.pl/promocja/ 

konkursy/, 2018.07.29). 

Spektakularnym przykładem promocji w regionie jest Bella Skyway Festival. Jest to 

kolejne wydarzenie o europejskim charakterze i subprodukt kulturalny Torunia, niecodzienne, 

unikatowe, zmieniające rzeczywistość, tchnące przez iluminacje świetlne nowe życie w stare 

mury miasta. Festiwal organizowany jest w Toruniu nieprzerwanie od 2009 roku.  

Jego początki wiążą się ze staraniami miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 

(http://www.bellaskyway.pl/pl/idea/, 2018.07.29). Festiwal, za oryginalny projekt i unikalne  

w skali światowej efekty świetlne nagradzany był dwukrotnie w latach 2014 i 2015. Najpierw 

Polska Organizacja Turystyczna uznała go Najlepszym Produktem Turystycznym 2014 roku 

(media.tak.torun.pl, 2014.10.28). Rok później Toruński Festiwal Światła zdobył I miejsce  

w kategorii „Wydarzenie kulturalne” w konkursie organizowanym przez Brief for Poland na 

„Najlepsze wydarzenie lata 2015” (https://www.torun.pl/pl/bella-skyway-festival-najlepszy, 

2018.07.29). Obecnie Bella Skyway Festiwal uznawany jest za jedną z największych, obok 

zabytków, atrakcji turystycznych miasta i regionu. 

4. Narzędzia promujące mniejsze ośrodki regionu 

W regionie kujawsko-pomorskim znajdują się również małe ośrodki, które dzięki 

wypracowanym strategiom promują cały region. Chełmno jest najstarszym miastem tego 

obszaru i północnej Polski. Jako region pod nazwą Ziemi Chełmińskiej promuje subprodukt 

turystyczny. Symbolem miasta jest dominująca ponad doliną Wisły przepiękna panorama 

miasta, której wyjątkowość podkreśla fakt, że można ją podziwiać ze wszystkich stron –  

od wschodu i zachodu oraz północy i południa. Na stronach internetowych oraz  

w przewodnikach i atlasach można przeczytać, że największymi atrakcjami Chełmna są 

oryginalne zabytki z czasów jego świetności (XIII-XIV wiek). W pełni zachował się 

szachownicowy, średniowieczny układ ulic oraz gotyckie mury obronne o długości 2270 

metrów, będące jednym z najwspanialszych przykładów architektury obronnej w Europie. 

Sercem miasta jest rynek, w którego centrum znajduje się perła architektury renesansowej na 

Pomorzu – gotycko-renesansowy ratusz z wzorcem średniowiecznej miary długości,  

tzw. „prętem chełmińskim” o długości 4,35 m. Dziś jest to siedziba Muzeum Ziemi 

http://www.bydgoszcz.pl/promocja/konkursy/
http://www.bydgoszcz.pl/promocja/konkursy/
http://www.bellaskyway.pl/pl/idea/
https://www.torun.pl/pl/bella-skyway-festival-najlepszy%202018%2007.29
https://www.torun.pl/pl/bella-skyway-festival-najlepszy%202018%2007.29
http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/odkryj/co-zobaczyc/3555-zabytki-w-bydgoszczy
http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/dzieje-sie/biezace-wystawy/3557-muzea-i-galerie-w-bydgoszczy
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Chełmińskiej. W mieście leżącym na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego podziwiać 

można cystersko-benedyktyński zespół klasztorny i aż sześć gotyckich kościołów. Jednym  

z nich jest Kościół Farny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, w którym znajdują się 

relikwie św. Walentego (http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/okolice-bydgoszczy/2389-

chelmno, 2018.07.30). Władze regionu postanowiły wykorzystać ten fakt i od lat 80.  

XX wieku wspierają i promują klimat miasta jako polskiej stolicy zakochanych.  

Na chełmińskiej starówce można się na chwilę zatrzymać i przysiąść na „ławeczkach dla 

zakochanych”, a poprzez kamerę ulokowaną naprzeciwko Urzędu Miasta można przesłać 

osobom bliskim pozdrowienia na żywo. Chełmińskie Walentynki należą do najhuczniejszych 

w Polsce. Na płycie rynku, oprócz jarmarku św. Walentego, koncertów, Festiwalu Piosenki 

Miłosnej i dobrej zabawy, układane jest wielkie płonące serce z lampionów, które wpisane 

zostało do „Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości”. Większość działań marketingowych, 

nastawionych jest na promocję miasta jak grodu zakochanych (http://www.national-

geographic.pl/traveler/kierunki/cuda-polski-chelmno-miasto-zakochanych, 2018.07.29).  

W tym roku odbył się 42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu-

Dobrzyniu. Turnieje rycerskie organizowane są na Zamku Golubskim od 37 lat i są najstarszą 

imprezą tego rodzaju w Polsce. Służą szeroko rozumianej popularyzacji historii, ale także 

promocji regionu. W ramach trzydniowej imprezy odbywa się szereg konkurencji, przede 

wszystkim różne kategorie turniejów konnych, ale także pokazy kaskaderskie, spektakle 

historyczne, konkursy dla gości, warsztaty dla dzieci, koncerty itd. Wśród publiczności 

dominują rodziny z dziećmi. Turniej odbywa się przy Zamku Golubskim, będącym obiektem 

muzealnym oraz turystycznym (https://turystyka.wp.pl/najlepszy-produkt-turystyczny-polski-

wojewodztwa-polnocne-6043969781932673g/2, 2018.07.30). Światowe spotkania rycerstwa, 

ze względu na swój unikalny i międzynarodowy charakter, doskonale uzupełnia strategię 

marketingową całego regionu, promując jednocześnie aż trzy subprodukty: historyczny, 

turystyczny i kulturalny. W 2018 roku przybyli rycerze z Kanady, Australii, Włoch, Ukrainy, 

Szwecji i wielu ośrodków krajowych. 

5. Podsumowanie 

Dla każdego znaczącego ośrodka spójna strategia marki jest kluczem do sukcesu, z czego 

w opinii Autora zdają sobie sprawę włodarze regionu kujawsko-pomorskiego. Jedno logo, 

jedno hasło reklamowe, spójna identyfikacja wizualna, pozwalają na wykreowanie 

konkretnego obrazu miast czy regionu w świadomości rdzennych mieszkańców i odwiedza-

jących. Narzędzia te skutecznie wykorzystywane są przez władze regionu w promocji Kujaw  

i Pomorza. Skuteczność przekazu nadaje bowiem danemu miejscu, w tym przypadku 

Bydgoszczy, Toruniowi i mniejszym ośrodkom regionu, znaczenia i wskazuje kierunek,  

http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/okolice-bydgoszczy/2389-chelmno
http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/okolice-bydgoszczy/2389-chelmno
http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/cuda-polski-chelmno-miasto-zakochanych
http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/cuda-polski-chelmno-miasto-zakochanych
https://turystyka.wp.pl/najlepszy-produkt-turystyczny-polski-wojewodztwa-polnocne-6043969781932673g/2
https://turystyka.wp.pl/najlepszy-produkt-turystyczny-polski-wojewodztwa-polnocne-6043969781932673g/2
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w jakim podmioty te powinny podążać. Prowadzi także do zwiększenia zainteresowania 

miastem czy wsią wśród mieszkańców, turystów i inwestorów oraz ożywienia lokalnej 

gospodarki, co z kolei przyczynia się do wzrostu inwestycji, a w konsekwencji polepszenia 

poziomu życia mieszkańców. Coraz bardziej powszechnym staje się zjawisko, że samorządy  

z roku na rok prezentują wyższą świadomość tego, jak ważne dla regionu czy miasta jest 

promowanie miejsca. Inwestują w nowe logo czy chwytliwe hasło reklamowe, które inni 

zaczynają kojarzyć się z konkretnym regionem. Do takich udanych inicjatyw w regionie 

kujawsko-pomorskim należą: Camerimage z Bydgoszczy, Bella Skyway z Torunia czy turniej 

rycerski w Golubiu-Dobrzyniu. Regiony realizują szereg niestandardowych kampanii 

marketingowych i promują zabytki (Feld, and Kierońska, 24.06.2015). Władze regionu 

podkreślają, że marketing terytorialny rozwija się i będzie się rozwijał, kreując nowe sposoby 

i narzędzia promocji, wdrażając je za pomocą wcześniej opracowanych strategii.  

Wydaje się jednak, że pomimo wielu działań marketingowych i ogromnych kwot 

pieniędzy wydanych na promocję regionu kujawsko-pomorskiego, w dalszym ciągu plasuje 

się on w dolnej części rankingu polskich województw. Maria Ewa Szatlach, bazując na 

kartach przedstawiających dane statystyczne regionu, opracowanych w oparciu o wskaźnik 

unijny RCI (Szatlach, 2016, p. 651-664), przedstawiła ranking regionów Polski i Unii 

Europejskiej. Region kujawsko-pomorski w rankingu obszaru Polski zdobył 29,7 na 100 

możliwych punktów i uplasował się na przedostatniej pozycji na równi z regionem podlaskim 

i tuż przed warmińsko-mazurskim (29,4). Natomiast w rankingu konkurencyjności  

263 regionów Unii Europejskiej Kujawy i Pomorze uplasowały się na 211 miejscu.  

Nie najlepiej wygląda też ocena poziomu PKB per capita omawianego regionu. Wśród 

regionów całej Europy kujawsko-pomorskie usytuowało się na 239 miejscu z wynikiem  

55 punktów. Jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego (wartość mierzona w skali 1-5), 

kujawsko-pomorskie uzyskało 2 (Szatlach, 2017, p. 663). W zestawieniu kart wyników 

kujawsko-pomorskie znalazło się w grupie następujących regionów: Dytyki Ellada 

(Zachodnia Grecja), Opolskie, Thessalia (Tesalia), Lubuskie, Zachodniopomorskie, Guyane 

(Gujana), Kentriki Makedonia (Środkowa Macedonia), Jadranska Hrvatska (Czechy), Vest 

(Czechy), Vychodne Slovensko (Słowacja), Voreio Aigaio (Grecja), Ipeiros (Epir – Grecja), 

Anatoliki Makedonia i Thraki (Macedonia Wschodnia i Tracja), Centrum Kozep-Dunantul 

(Węgry) ( Szatlach, 2017, p. 663).  
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