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Wstęp
Marka lokalna jest tu rozumiana jako certyfikat i znak graficzny, które przyznawane są produktom i
usługom związanym z konkretnym obszarem geograficznym. Z kolei produkt lokalny zdefiniowano jako
usługa lub wyrób, z którym utożsamiają się mieszkańcy
eszkańcy regionu, produkowany w sposób nie masowy,
przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.
Istotne są tu zatem procedury certyfikacji, które określają kto i na jakich zasadach może otrzymać
prawo posługiwania się znakiem marki z drugiej strony, kto zarządza marką i ma umocowanie prawne
do jego przyznawania. Sam znak graficzny nie decyduje jednak o sukcesie marki. Realną korzyścią dla
podmiotów posługujących się nim powinno być wpisanie się we wspólną strategię promocji, która
obejmuje wszystkie
ystkie certyfikowane produkty i usługi. Sprawne procedury i odpowiednia strategia
promocji to jednak nadal nie wszystko. Marka lokalna to także zbiór idei opartych na dzied
dziedzictwie
danego obszaru oraz cele w zakresie jego rozwoju, które mogą zostać osiągnię
osiągnięte
te poprzez rozwijanie
lokalnych produktów i usług. Wszystkie te trzy istotne aspekty mark
markii lokalnej zostały uwzględnione
w niniejszym opracowaniu.
Punktem wyjścia do tworzenia Izerskiej Marki Lokalnej była analiza obszaru Lokalnej Grupy Działania.
Została ona przeprowadzona w sposób partycypacyjny. Wynika to z założenia, że mieszkańcy danego
terenu są prawdziwymi ekspertami w zakresie charakter
charakterystycznych
ystycznych dla niego produktów.
Dyskusje i zajęcia warsztatowe, wywiady z mieszk
mieszkańcami
ańcami pozwoliły poznać bogactwo i potrzeby.
Przeanalizowano także Lokalną Strategię Rozwoju LGD Partnerstwo Izerskie, która dostarcza cennych
informacji odnośnie do badanego obszaru oraz oczekiwanych kierunków jego rozwoju. Na tej
podstawie ustalona została
ła główna idea marki lokalnej oraz określone zostały cele, jakie powinny być
realizowane w procesie jej tworzenia i upowszechniania. Te elementy były także wyznacznikiem dla
tworzenia procedur oraz strategii promocji marki.

Streszczenie
Opracowanie powstało
tało na podstawie badań przeprowadzonych przez Fundację Boskie Karkonoskie
Najważniejszą ich częścią były spotkania z mieszkańcami gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy
Działania. Przeprowadzono 4 wywiady pogłębione, które pozwoliły na skonsultowanie strategii
wdrażania marki lokalnej. Uczestnikami wywiadów byli przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą, osoby planujące działaln
działalność gospodarczą, mieszkańcy regionu,, turyści.
turyści
Ważnym etapem badań była również ankieta ud
udostępniona
ostępniona na stronie LGD Partnerstwo Izerskie.
KLIENT: LGD PARTNERSTWO IZERSKIE
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PROBLEM: brak rozpoznawalności marki, brak spójnej polityki sprzedaży i promocji
ZADANIE: opracowanie
nie strategii „Izerskiej Marki LLokalnej”
okalnej” i opracowanie logotypu.
ZADANIA CZĄSTKOWE:: Opracowanie strategii promocji IML, wybór kanałów komunikacji,
inwentaryzacja produktów.
CEL: wzrostt rozpoznawalności marki, częstotliwości użytkowania usług w ramach IML, wzrost
sprzedaży produktów posiadających Znak „Izerska Marka Lokalna”, utrzymanie
ymanie lojalności Klienta.

AN
ALI
ZA
SYT
UA
CJI

Członkami LGD „Partnerstwo Izerskie” jest osiemnaście gmin, wśród nich są dwie gminy miejskie
poniżej 5 tys. mieszkańców, osiem gmin miejsko
miejsko-wiejskich,
wiejskich, osiem gmin wiejskich. Gminy należące do
LGD są skupione w 5 powiatach: 6 gmin z powiatu lubańskiego (Świeradów – Zdrój, Leśna, Platerówka,
Siekierczyn, Olszyna, Lubań) 5 gmin z lwóweckiego (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Lubomierz, Mirsk,
Wleń )2 gminy z bolesławieckiego (Warta Bolesławiecka, Now
Nowogrodziec),
ogrodziec), 3 gminy ze zgorzeleckiego
(Zawidów, Sulików, Zgorzelec) oraz 2 gminy z karkonoskiego (Jeżów Sudecki, Stara Kamienica).
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Przeprowadzone analizy wykazały, że obszar LGD dysponuje wieloma cennymi zasobami, które mogą
zostać wykorzystane w procesie budowy marki lokalnej. Duże znaczenie ma tu historia obszaru
obszar oraz
jego zasoby przyrodnicze,, położenie przygraniczne. Pogórze Izerskie położone jest na pograniczu
różnych krain historycznych i geograficznych, co sprawia że jest zróżnicowanie pod względem
dziedzictwa
ziedzictwa kulturowego i przyrody obszaru.
Punktem wyjścia do tworzenia strategii rozwoju marki lokalnej była Strategia Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność 2014
2014-2020opracowana
opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Izerskie z perspektywą do 2023 roku.
Wizja rozwoju obszaru zakłada:
•






•
•

tworzenie i rozwój podmiotów gospodarczych
podnoszenie kompetencji przedsiębiorców z uwzględnieniem grup dewaloryzowanych
tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
aktywizacja i integracja sp
społeczności lokalnej
współpraca i partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby
tworzenie i rozwijanie oferty regionu o oparciu o lokalne zasoby
wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby
wzmocnienie więzi społeczny
społecznych
równoważenie rozwoju w wymiarze społecznych, kulturalnym i przyrodniczym

Z punktu widzenia rozwoju marki lokalnej należy wyciągnąć wnioski z warsztatów, wywiadów
pogłębionych i ankiet, jakie zostały przeprowadzone w ramach prac nad strategią. Zdiagnozow
Zdiagnozowały one
kilka zjawisk:
•
•
•
•
•
•
•

znikomą rozpoznawalność produktów lokalnych zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców
regionów
brak wspólnej identyfikacji wizualnej i promocji produktów lokalnych
niespójny i nieskoordynowany rozwój atrakcji turystyczno
turystyczno-rekreacyjnyc
rekreacyjnych (rowerowych,
biegowych, pieszych, konnych) w regionie
słaba promocja oferty turystyczno
turystyczno-rekreacyjnej i produktowej obszaru
brak współpracy i integracji pomiędzy wytwórcami rękodzieła, produktu spożywczego
właścicielami usług turystyczno
turystyczno-rekreacyjnych
brak platformy do komunikacji i promocji zarówno produktów regionalnych, jak i oferty
turystyczno-rekreacyjnej
rekreacyjnej
brak komunikacji i współpracy z samorządami w zakresie promocji produktu lokalnego
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1.1 Raport z przeprowadzonych wywiadów z personami określonymi jako Użytkownicy Znaku „Izerska
Marka Lokalna”.
Cel sporządzenia Raportu:



przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z personami określonymi podcz
podczas warsztatów ,
które odbyły się we wrześniu 2021 r. z mieszkańcami LGD Partnerstwo Izerskie,
ustalenia głównych potrzeb zwi
związanych z Izerską Marką Lokalną

Przebieg badania:
Badanie opierało
ierało się na empatyzacji z respondentami w celu stworzenia usług dostosowanych do ich
potrzeb i oczekiwań. Wywiady koncentrowały się na poznaniu wartości,
ości, obaw i oczekiwań person
i określeniu w jakim zakresie może im pomóc LGD Partnerstwo Izerskie. Każdy z wywiad
wywiadów trwał od
45 do 60 minut. Na potrzeby przeprowadzenia dalszego procesu wybadano najważniejsze informacje
informacje.
Kierując się wynikami spotkań w dniach 13 i 24 września 2021r, wypracowano 4 modele
reprezentatywnych person z segmentu:





osoba prowadząca działalność gospodarczą/rolniczą na terenie LGD Partnerstwo Izerskie od
wielu lat,
osoba, która od niedawna prowadzi działalność gospodarczą na terenie LGD Partnerstwo
Izerskie,
osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie LGD Partnerstwo Izerskie,
turysta wypoczywający na terenie LGD Partnerstwo Izerskie,

Respondent 1 - rolnik prowadzący gospodars
gospodarstwo
two rolne wytwarzający produkty spożywcze.
Rolnik wraz ze swoją małżonką od 30 lat prowadzi gospodarstwo rolne, jest także
pszczelarzem. Jego pasją jest wytwarzanie serów z mleka krowiego. Opracował kilka smaków serów,
które doceniane są przez znajomych o
odbiorców, którzy przy okazji kupują także
że miód. Rolnik dostrzega
potencjał w produkcji serów i sprawie mu to dużo przyjemności. Chciałby więcej ich sprzedawać,
jednak ilość jarmarków jest zbyt niewielka, zwłaszcza w czasach pandemii. Jarmarki wymagają
przygotowania
gotowania dużej ilości produktów na określony dzień, co powoduj
powodujee utrudnienia techniczne.
Marzeniem Rolnika jest się stały odbiór serów przez miejscowe agroturystyki. Jego największym
zmartwieniem jest brak umiejętności samodzielnego rozreklamowania swoic
swoich produktów
spożywczych i brak ciągłości dochodów z tej gałęzi jego działalności. Chce, aby więcej osób
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dowiedziało się o jego produktach i regularnie je zamawiało. Chce także aby doceniono jego
zaangażowanie i jakość produktów, z których jest dumny.

Respondent 1
Segment grupy docelowej:
osoba prowadząca działalność
gospodarczą/rolniczą na
terenie LGD Partnerstwo
Izerskie od wielu lat

Demografia:
58 lat, całe życie mieszaka w tej
samej miejscowości. Bardzo
mocno związany z regionem.
Prowadzi gospodarstwo po
swoich rodzicach. Mąż, ojciec,
dziadek.

Psychografia:
Osoba zaangażowana, lecz
skryta. Posiadająca wiele
umiejętności praktycznych
związanych z wykonywana
działalnością rolniczą, nie
potrafiąca pozyskiwać nowych
klientów.
Wartości:
Chce być doceniony. Wierzy w
jakość. Uważa, że mieszka w
pięknym zakątku Polski. Cieszy
się z rozwoju regionu i chciałby
skorzystać z jego potencjału.

Pytania wątpliwości problemy:
Boi się, że nie zostanie
doceniony.
ony. Ma wątpliwości, czy
znajdzie pomoc przy
pozyskiwaniu nowych klientów.

Jak Izerska Marka Lokalna może
mu pomóc?
- pomoc w pozyskiwaniu
stałych klientów w postaci
agroturystyk/pensjonatów
odbierających jego produkty
- doradztwo z zakresu promocji
- ustalenie jasnych zasad
przyznawania certyfikatu
produktu lokalnego
- promocja przez LGD
produktów posiadających
certyfikat
Z czym chcesz, aby się kojarzyła Izerska Marka Lokalna: Z pracą włożoną w produkt przez
mieszkańców, z miejscem gdzie powstał. Z przetestowanym smakiem.

Respondent 2 – kobieta prowadząca agroturystykę
Mieszkanka obszaru LGD ma 49 lat i wraz z mężem prowadzi od dwóch lat agroturystykę.
Posiada wykształcenie wyższe i do niedawna pracowała w korporacji w dużym mieście. Kilka lat temu,
podjęli z mężem decyzję o przeprowadzce na Dolny Śląsk na Pogórze Izerskie. Teren był im znany
z wypraw turystycznych i popularnego festiwalu promującego ekologiczne życie. Docenili region za
otwartą przestrzeń, naturę i róż
różnorodność mieszkańców. Kobieta podróżowała po Europie
Europi i bardzo
doceniła proponowane w wielu regionach karty turystyczne z załą
załączonym
czonym katalogiem, bądź
dedykowaną aplikacją, gdzie jakie zniżki może uzyskać dzięki jej posiadaniu. Karty były dystrybuowane
przez regionalne (nie miejskie) informacje turystyczne. Zachwycona była prawdopodobnie bardzo
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jasnymi zasadami umieszczania atrak
atrakcji
cji w katalogu. Każda była opisana, do kogo jest kierowana, ile
zajmie zwiedzanie bądź zajęcia oraz pokazywała ciekawe miejsca znajdujące się w pobliżu. Marzy jej
się, aby mieszkańcy regionu
egionu LGD Partnerstwo Izerskie również wzajemnie się wspierali a nie traktowali
jako groźną konkurencję. Uważa, że polecanie swoich usług buduje wzajemne relacje i dobrostan
mieszkańców.
Respondent 2
Segment grupy docelowej:
osoba, która od niedawna
prowadzi działalność
gospodarczą na terenie LGD
Partnerstwo Izerskie

Psychografia:
Osoba bardzo otwarta i
czerpiąca inspirację z miejsc,
które zwiedziła. Poszukuje
harmonii, dobrych
międzyludzkich relacji. Troszczy
się o środowisko naturalne.
Aktywnie uprawia sport.

Demografia:
49 lat, wykształcenie wyższe.
Posiada dzieci na studiach. Zna
dwa języki obce.

Wartości:
Wierzy w dobre relacje
międzyludzkie. Uważa, że w
obecnych czasach wszyscy
powinni dbać o środowisko.
Powinno się wspierać lokalne
produkty jako lokalną sieć
powiązań mającą najmniejszy
negatywny wpływ na emisję
CO2.

Pytania wątpliwości problemy:
- brak spójnej oferty
turystycznej regionu łączącej
wiele miejscowości,
- brak współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, wzajemne
traktowanie się jako
konkurencji
rencji a nie sojusznika,
który ma zbliżone wartości
- Zły zasięg sieci komórkowych
z co za tym idzie słaby Internet.
Bez tego trudno jest prowadzić
działalność.
Jak Izerska Marka Lokalna może
jej pomóc?
- budując wzajemne relacje
między mieszkańcami
prowadzącymi działalność
gospodarczą
- przedstawiając językiem
korzyści potrzebę współpracy
między mieszkańcami
- wpływając na lepszy zasięg
sieci komórkowych i Internetu

Z czym chcesz, aby się kojarzyła Izerska Marka Lokalna: Z jakością, z ekologicznym i lokalnym
pochodzeniem. Z wyjątkowymi ludźmi i dobrymi wspomnieniami.

Respondent 3 - planuje otworzyć pracownię ceramiczną w regionie.
Mieszkanka obszaru LGD ma 34 lata i wychowuje dzieci chodzące do szkoły podstawowej.
Kobieta niedawno rozstała się z mężem i zamieszkała z dziećmi u swoich rodziców na wsi. Pracuje na
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etacie. Posiada talent artystyczny i chce realizować się w ceramice, co było jej marzeniem do lat.
Obserwując osoby o podobnych zzainteresowaniach, doszła do wniosku, że korzystając z zaplecza
w postaci byłych zabudowań gospodarczych rodziców może st
stworzyć
worzyć pracownię ceramiczną
a w przyszłości prowadzić dodatkowo warsztaty i spotkania integracyjne. Zastanawia ssię jak pozyskać
środki na remont i wyposażenie pracowni ceramicznej. Zastanawia się, w jaki sposób przeprowadzić
proces promocji swojego przedsięwzięcia, aby pozyskać klientów, zarówno na swoje prace, jak
i w przyszłości warsztaty. Chce ukończyć kursy zwią
związane
zane z ceramiką i dopracować technologię. Uważa,
że ilość turystów odwiedzających region LGD Pasterstwo Izerskie jest wystarczająca na to, aby jej
pomysł był ekonomicznie
onomicznie uzasadniony. JJest
est w stanie przygotowywać prace ceramiczne z motywami
charakterystycznymi
ymi dla regionu, które mogłyby się stać jego wizytówką. Stawia na jakość produktu i
nawiązywanie do motywów przyrodniczych i architektury. Uważa, że takie przedmioty są konkurencją
dla masowej produkcji.
Respondent 3
Segment grupy docelowej:
osoba planująca rozpoczęcie
działalności gospodarczej na
terenie
LGD
Partnerstwo
Izerskie

Demografia:
34 lat, wykształcenie średnie.
Wychowuje dwoje dzieci. Jest
pracownikiem etatowym. Zna
podstawy języka niemieckiego.
Mieszka w miejscowości na
Pogórzu Izerskim.

Psychografia:
Osoba z optymistycznym
podejściem do życia. Chcąca
zdobywać nowe umiejętności.
Śmiało planująca przyszłość.

Wartości:
Wierzy w pomoc rodziny.
Uważa, że można połączyć
pracę na etacie z własną
działalnością. Uważa, że turysta
z chęcią zakupi droższy lokalny
produkt niż masowy, musi być
jednak przekonany o jego
wyjątkowości.

Pytania wątpliwości problemy:
- czy podoła finansowo z
realizacją swoich planów,
- czy dostanie dotację na
rozpoczęcie działalności
- czy jakość i artyzm
planowanej działalności
działaln
zostanie doceniony
- czy uzyska pomoc w promocje
i sprzedaży produktów
- czy zdobędzie wiedzę na
temat promocji produktów
- czy zarobi na utrzymanie
rodziny i firmy.
Jak Izerska Marka Lokalna może
jej pomóc?
- pomoc w zdobyciu środków
na rozpoczęcie działalności,
- pomoc w poszukiwaniu
odbiorców
(promocja/marketing),
- szkolenia dla początkujących
firm,
- określenie standardów
produktu lokalnego.
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Z czym chcesz, aby się kojarzyła Izerska Marka Lokalna: z pewnością pochodzenia i jakością.

RESPONDENT 4- Turysta rowerowy często powracający w Góry Izerskie.
Turysta od kilku lat regul
regularnie przyjeżdża do Świeradowa-Zdroju
Zdroju na rower. Początkowo
przyjeżdżał z kolegami, ale od dwóch lat spędza tu kilka dni z rodziną. Ceni sobie rregion za bardzo
ciekawe i transgraniczne trasy rowerowe. Już je poznał i chętnie by skorzystał z kolejnych. Chciałby
poznać osoby z regionu, które
óre organizują imprezy sportowe o mniej masowym charakterze. Zależy mu
na alternatywnych zajęciach dla swojej rodziny (żona i 2 le
letnia
tnia córka). Poznał dobrze ofertę
gastronomiczną Świeradowa-Zdroju,
Zdroju, ale chętnie by posmakował innych potraw, n
nawet, gdyby miało to
się wiązać z wyjazdem z miasta. Otwarty jest na agroturystyki w okolicy, które m
mają
ają ofertę dla rodzin z
dziećmi i ewentualnie posiadają bazę do odnowy bio
biologicznej
logicznej (sauna, bania itp.).Chciałby
itp.).
dostać
katalog z rekomendowanymi
mi noclegami, dobrym jedzeniem. Może być w formie elektronicznej.
Interesują go informacje o nowych trasach rowerowych.
Respondent 4
Segment grupy docelowej:
turysta wypoczywający na
terenie LGD Partnerstwo
Izerskie.

Psychografia:
Bardzo energiczny, chcący
połączyć własne
zainteresowanie (rower MTB) z
przyjemnością dla rodziny.
Potrzebujący nowych bodźców,
ciekawy okolicy.

Demografia:
32 lata, wykształcenie wyższe.
Mieszka we Wrocławiu.
Aktywnie uprawia sport –
rower MTB. Przyjeżdża w
region LGD Partnerstwo
Izerskie na weekendy, bądź
kilka dni.

Wartości:
Poczucie odpowiedzialności za
rodzinę. Potrzeba realizacji
sportowej. Chęć poznawania
nowych rekomendowanych
miejsc.

Pytania wątpliwości problemy:
- czy znajdzie miejsce na
weekend, gdzie nie będzie się
nudziła jego rodzina,
- czy nie trafi w miejsce o
niskim poziomie usług,
- czy znajdzie osoby,
wydarzenia rozwijające jego
pasję.

Jak Izerska Marka Lokalna może
jej pomóc?
- rekomendacja miejsc godnych
polecenia
- rekomendacja wydarzeń
sportowych, organizacji
sportowych
- rekomendacja produktów i
usług lokalnych.
Z czym chcesz, aby się kojarzyła IIzerska Marka Lokalna:: chcę być pewny, że miejsce jest
przetestowane, polecane i nietuzinkowe.
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1.2 Raport z ankiety przeprowadzonej w dniach 20-27 października 2021 roku
• Przedsiębiorcy za jedną z kluczowych branż z punktu widzenia rozwoju obszaru, uznają
turystykę (agroturystykę, turystykę weekendową, aktywny wypoczynek).
• Respondenci wskazali także potrzebę wsparcia w sieciowaniu przedsiębiorców oraz promocji
lokalnych biznesów.
• Według respondentów kluczowym dla rozwoju regionu rodzajem turystyki jest turystyka
poznawcza, wypoczynkowa i zdrowotna.
• W pytaniu, w którym respondenci mieli zaznaczyć 5 najmocniejszych cech naszego regionu,
największą liczbę głosów miały cechy:
- szlaki turystyczne
- aktywna turystyka
- różnorodność przyrodnicza terenu
- zabytki
- jakość powietrza




W pytaniu, w którym respondenci mieli zaznaczyć 3 najsłabsze cechy naszego regionu,
największą liczbę głosów miały cechy:
- brak współpracy samorządów
- zła infrastruktura drogowa
- brak platformy do współpracy
- zła jakość powietrza w zimie
W kolejnym pytaniu odpowiedzi udzieliły osoby, które zaznaczyły, że chcą rozpocząć
działalność gospodarczą w naszym regionie. Respondenci mieli zaznaczyć w jakim kierunku
planują rozpocząć działalność. Najwięcej odpowiedzi miały takie kierunki jak turystyka oraz
rękodzieło. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi przemysł oraz kultura.

1.3 Skojarzenia z obszarem działania LGD Partnerstwo Izerskie, misja, wizja, analiza SWOT
Ważnym elementem w budowie strategii rozwoju marki lokalnej jest zebranie skojarzeń, skryptów
poznawczych, stereotypów związanych z obszarem działania LGD. Jest to o tyle ważne, że powala na
odnalezienie cech wspólnych, określenia wizji i misji marki oraz sformułowanie listy obszarów
problemowych, uwzględnionych w analizie SWOT.
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WIZJA
1.
2.
3.

Dobre, spokojne miejsce do życia i obcowania z naturą.
Ludzie są otwarci na ludzi i na współpracę.
Zachowanie i zrównoważone wykorzystanie walor
walorów
ów naturalnych, historycznych
historyczny
i geograficznych.
Miejsce przyjazne dla turystyki rodzinnej i turystyki aktywnej.
Miejsce bezpieczne do życia z wizją rozwoju.
Miejsce zamieszkane przez świadomych i znających region mieszańców.
Region górski i międzygórski.
Miejsce, gdzie króluje szacu
szacunek
nek do przyrody, dziedzictwa przyrodniczego i historycznego.
Kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców (kooperatywy)
Mocna więź z regionem – mała ojczyzna
Tygiel kulturowy
Zróżnicowanie w rozwoju turystyki
Otwarcie na turystów (aktywnych)
Trójstyk granic (granica z Czechami i Niemcami)
Region dbający o czystość
Miejsce, które wygra z plastikiem

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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MISJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce promujące dawne tradycje i zdrową żywność.
Miejsce atrakcyjne (z dala od cywilizacji).
Miejsce, w którym jakoś jest adekwatna do ceny i cena adekwatna do jakości.
Miejsce, w którym lokalni pasjonaci i liderzy współpracują ze sobą.
LGD działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Inicjowanie współpracy między podmiotami (spotkania, integracje).
Stworzenie wspólnej platformy do komunikacji i pr
promocji.
Inicjowanie imprez, wsparcie promocyjne lokalnych rękodzielników i wytwórców produktu
lokalnego.
9. Większa współpraca z samorządem.
10. Wskazanie turystom miejsc wolnych od cywilizacji.
11. Wspólna i spójna promocja.
WARTOŚCI
1.
2.
3.
4.

ROZWÓJ/11
AUTENTYCZNOŚĆ/10
POGODA DUCHA/8
OTWARTOŚĆ/6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

POMOC INNYM/6
TWÓRCZOŚĆ/5
KREATYWNOŚĆ/4
RZETELNOŚĆ/3
PASJA/3
BEZPIECZEŃSTWO/1
PRZYJEMNOŚĆ/ 1
SZCZODROŚĆ/1

Analiza SWOT
Ważnym etapem procesu budowy strategii marki lokalnej była identyfikacja mocnych i słabych stron, a
także wykazanie szans i zagrożeń kluczowych elementów wizerunku obszaru. Wykorzystano narzędzie
w postaci analizy SWOT.
MOCNE STRONY
PRODUKT REGIONALNY (SERY,
RY, CHLEB), SOLIDNA BAZA AGROTURYSTYCZNA, BOGACTWO
HISTORYCZNE, ZABYTKI, ŚCIEŻKI, POPULARNE SZLAKI, OTWARTOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJPOŁOŻENIE
POŁOŻENIE U STYKU TRZECH GRANIC
GRANIC),, MAŁE RZEMIOSŁA, ZAGŁĘBIE
AKTYWNOŚCI (ROWER, KAJAK, NARTY, RAKIETY ŚNIEŻNE, KONIE), MOTYWACJA DO DZIAŁANIA,
STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY, GOŚCINNOŚĆ, JESZCZE DZIEWICZY REGION, BOGACTWO ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH, NIEWIELU TURYSTÓW W GÓRACH, JAKOŚ
JAKOŚĆ POWIETRZA, KULINARIA, ZNANE
IMPREZY RÓŻNORODNOŚĆ TERENU (GÓRY, RZECZKI, JEZIORA), TURYSTYKA AKTYWNA, DŁUGI SEZON,
KOMUNIKACJA (WSZĘDZIE BLISKO) BRAK PRZEMYSŁU, NATURA, WYSOKA JAKOŚ USŁUG
USŁUG,
SŁABE STRONY
KIEPSKA INFRASTRUKTURA, SŁABA PROMOCJA, BRAK KOMUNIKACJI Z SAMORZĄDAMI, BRAK
KOMUNIKACJI Z AKTYWISTAMI, BRAK PLATFORMY DO WSPÓŁPRACY, BRAK FUNDUSZ
FUNDUSZY, KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA, BRAK WSPÓŁPRACY I PROMOCJI, BRAK INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POZA
GÓRAMI IZERSKIMI, BRAK PIENIĘDZY NA PROMOCJĘ, BRAK PRZEWODNIKA O LGD, BRAK
MIEJSCA/PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ, BRAK IMPREZY SKUPIAJĄCEJ RĘKODZIELNIKÓW I
WYTWÓRCÓW, BRAKK PIENIĘDZY NA ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE, SŁABY INTERNET, BRAK LUDZI DO
PRACY, JAKOŚ NIE JAKOŚĆ, „JAKOŚĆ POWIETRZA W ZIMIE”, BRAK KAN
KANALIZACJI,
ALIZACJI, ZANIECZYSZCZENIE
RZEK, BRAK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TURYSTYCZNEJ, BRAK PLATFORMY
MY SIECIUJĄCEJ INFORMACJE TURYSTYCZNE
NA OBSZARZE LGD;
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SZANSE
COVID (DLA AGROTURYSTYK), ZMOTYWOWANI LUDZIE, DOTACJE UNIJNE I PAŃSTWOWE, POŁOŻENIE
GEOGRAFICZNE, WZROST ZAINTERESOWANIA TURYSTÓW, MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z
DOŚWIADCZEŃ, MIKROKLIMAT, RÓŻNORODNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW, WSPÓŁPRACA Z
SAMORZĄDEM I LGD,
D, IMPREZY, ROZBUDOWA DROBNEJ INFRASTRUKTURY, PROMOCJA I
WSPÓŁPRACA, ŚWIEŻOŚĆ I NIEZADEPTANIE, DETOKS CYFROWY, JAKOŚ USŁUG, KAMIENIOŁOMY KTÓRE
MOŻNA ZAGOSPODAROWAĆ, ROZBUDOWA SIECI KOLEJOWEJ
ZAGROŻENIA
COVID, KOMERCJA, BYLEJAKOŚĆ, BRAK WSPÓŁPRACY, BRAK SZA
SZACUNKU
CUNKU DO MIEJSC, „NOWE
BIESZCZADY I ZADEPTANIE”,, BLISKOŚĆ GRANIC MIGRACJA PRACOWNIKÓW, JAKOŚ NIEJAKOŚĆ, ŚMIECI,
INFRASTRUKTURA DROGOWO-PARKINGOWA,
PARKINGOWA, WYLUDNIAN
WYLUDNIANIE
IE SIĘ MIAST I MŁODYCH NA RZECZ
WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ I APARTAMENTÓW, BRAK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WE WEEKENDY, BRAK
WYSZKOLONYCH RECEPCJONISTÓW
1.4 Konkurencja. Przykłady dobrych praktyk
1. LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
- opracowana stratega, zasady przyznawania znaku, Karkonoskiej Marki Lokalnej
- dedykowana strona www skarbiec ducha gór
- aktywne konta w social media (fb i instagram)
- imprezy: „Festiwal Ducha Gór i Karkonoski Jarmark Lokalny”
- cykliczne spotkania i szkolenia
- sklep stacjonarny, w którym można nabyć certyfikowane rękodzieła i produkty spoży
pożywcze
2. LGD FUNDACJA DOLINY BARYCZY
- opracowana stratega, zasady przyznawania znaku „Dolina Baryczy Poleca”
- dedykowana strona www dbpoleca.b
dbpoleca.barycz.pl
- aktywne konta w social media (fb i instagram)
- kanał na youtube: Partnerstwo dla Doliny Baryczy
- imprezy – „Dni Karpia”
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- Aplikacja – Dolina Baryczy
3. GMINA LEŚNA
W strategii rozwoju Gminy Leśna 2014
2014-2025 opracowanej w 2014 roku przyjęto założenia dotyczące
rewitalizacji
talizacji leśniańskiego dworca i zznajdującego się przed nim placu, na którym ma powstać Centrum
Produktu Lokalnego.
Gmina Leśna wraz z Koalicją Turystyczną zorganizowała konkursy na wiejski produkt lokalny,
zakończony etapem międzygminnym. A nagrodzone produkty znalazły się w katalogu, który został
wydany w 2019/2020 w ilości 1000 stuk. Katalog jest również dostępny naa stronie www gminy.
W ratuszu Gminy Leśna znajduje się sklepik z 88 produktami rękodzielniczymi i spożywczymi z obszaru
gminy Leśna.
1.5 Wnioski z analizy wstępnej








Oczywistym jest, że do rozwoju marki lokalnej winno być wykorzystanie bogactwa historycz
historyczno
-kulturowego,
kulturowego, walorów przyrodniczych, położenie geograficzne i związane z tym możliwości
turystyczno-rekreacyjne.
rekreacyjne. Zróżnicowane dziedzictwo i krajobrazy, wielość produktów
i smaków, mnogość miejsc godnych odwiedzenia oraz lludzi
udzi wartych poznania – to są
w najogólniejszym ujęciu najważniejsze zasoby analizowanego obszaru, wokół których należy
budować ideę marki lokalnej. Proces jej wdrażania powinien zostać zaplanowany w taki
sposób, by upowszechnić skojarzenia w odniesieniu do całości obszaru u jak największej liczby
jego mieszkańców.
Osoby zamieszkujące czy prowadzące działalność gospodarczą na terenie działań LGD
Partnerstwo Izerskie, dysponują potencjałem do tworzenia produktów i usług, które mogłyby
zostać objęte marką. Nie ulega zatem wątpliwości,i, że strategia rozwoju marki lokalnej musi
uwzględniać współpracę między nimi w zakresie świadomości i wzajemnej promocji, ale także
w zakresie dystrybucji produktów. Warto będzie przy tym wykorzystać lokalnych liderów oraz
prężnie działające organizacje.
Aktywiści mogliby stać się istotnymi aktorami procesów wymiany informacji, produktów
i usług w ramach sieci podmiotów objętych marką lokalną.
Tak bowiem opisują samych siebie: PRACOWICI, SZC
SZCZODRZY,
ZODRZY, AUTENTYCZNI, TWÓRCZY,
Z PASJA, ZWIAZANI Z MIEJSCEM, TROSKLIWI, PRZEWAGA KOBIET, ODPOWIEDZIALNI
SPOŁECZNIE, OTWARCI, LUBIĄCY LUDZI, KREATYWNI, SZCZERZY, AUTENTYCZNI, STAWIAJĄCY
NA JAKOŚĆ, CENIMY I ZNAMY REGION I GO PROMUJEMY, WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI,
KOCHAMY NATURĘ, UCZCIWY, WRAŻLIWY, AKCEPTUJĄCY, KOCHAJĄCY NA
NATURĘ
Produkty pochodzą z poszczególnych gmin powinny być znane i dostępne na całym obszarze.
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Marka lokalna winna być kompatybilna ze strategiami promocji realizowanymi przez
poszczególne samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

KLIENT
DOCELO
WY
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Kluczowym elementem w strategii rozwoju mar
marki
ki jest planowanie sprzedaży, a tym samym
dopasowanie produktu i usługi do Klienta. Konsumentów bowiem można podzielić na grupy w
oparciu o takie czynniki jak wiek, płeć, konkretne zainteresowania czy poglądy. W jednej z tych
grup może być wielu potencjalnych nabywców produktu regionalnego.
INDYWIDUALNY:
Rodziny z dziećmi, pary, single
•

Zachowania:: ekologiczne oraz pro
pro-zdrowotne, chęć posiadania
iadania lub podarowania komuś
w prezencie pamiątki
ątki regionalnej

•

Zainteresowania:
- weganizm, wegetarianizm ekologia, zdrowy tryb życia, chęć poznania smaków regionu
- recykling (w tym idea less waste), ochrona środowiska
- duża świadomość konsumencka - gotowość wydania sporej kwoty na produkty zgodne z ich
przekonaniami, chęć wparcia lokalnych wytwórców i rękodzielników
- klienci interesujący się tematyką designu oraz targów rzemieślniczych
- osoby, dla których produkty robione ręcznie odgrywają ogromną rolę

KLIENT GRUPOWY (Klient biznesowy, Klient wyc
wycieczkowy)
•
•
•
•

Zachowania: chęć posiadania lub podarowania komuś w prezencie pamiątki regionalnej
zee względu na zorganizowany pobyt, mający niewiele czasu na samodzielne poszukiwanie
indywidualnego dostawcy czy rękodzielnika
duża świadomość konsumencka - gotowość wydania sporej kwoty na produkty zgodne z ich
przekonaniami, chęć wparcia lokalnych wytwórców i rękodzielników
zee względu na ograniczony zorganizowany pobyt, brak możliwości płacenia gotówką

MIESZKAŃCY OKOLICY
• Zachowania: ekologiczne oraz pro
pro-zdrowotne
• zainteresowania: weganizm, wegetarianizm ekologia, zdrowy tryb życia, przywiązanie
do sprawdzonych producentów
• recykling (w tym idea less waste), ochrona środowiska
• duża świadomość konsumencka - gotowość wydania sporej kwoty
ty na produkty zgodne z ich
przekonaniami, chęć wparcia lokalnych wytwórców i rękodzielników
• osoby, które identyfikują się z regionem, które chcąc podarować produkt lokalny w prezencie,
gwarantują ich wysoką, bo sprawdzoną jakość.
SAMORZĄDY





instytucje, które chciałyby
by promować region poprzez produkty wytwarzane przez lokalnych
twórców
instytucje, które mogłyby wspierać lokalnych twórców, zamawiając u nich gadżety reklamowe
poszczególnych gmin
Instytucje, które mogą integrować, szkolić i pośredniczyć w kont
kontaktach
aktach pomiędzy inwestorami,
turystami, mieszkańcami, a wytwórcami IML.
Instytucje, które mają możliwość promocji produktów Izerskiej Marki Lokalnej na terenie
poszczególnych gmin, jak i poza jej obszarem.
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Wymarzony klient docelowy, wg samych producentó
producentów produktu lokalnego:
SZANUJACY OTOCZENIE, KONKRETNY, OTWARTY, SZCZERY, AKTYWNY, WDZIĘCZNY, RODZINNY,
Z KLASY ŚREDNIEJ, NIE ZAŁUJE NICZEGO, MIESZKANIEC MIAST, DOJRZAŁY, SPOKOJNY, SYMPATYCZNY,
ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE (KORZYSTA Z LOKALNYCH ZASOBÓW), MIŁOŚN
MIŁOŚNIK
IK NATURY I EKOLOGII,
TYLKO DOROSŁY/LUB RODZINA Z DZIEĆMI, OTWARTY NA NOWE DOŚWIADCZENIA, NIE SNOB, NIE
CLEBRYTA, NIE KLIENT HOTELOWY, WYMAGAJĄCY.

SPRZEDA
Ż
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Produkt lokalny, usługa dostępna jest zazwyczaj:
•
•
•

bezpośrednio od producenta podczas pobytu np. w agroturystyce
bezpośrednio od producenta z polecenia
na targowiskach, jarmarkach w poszczególnych gminach

•
•

podczas imprez plenerowych (sezonowo w okresie wiosenno
wiosenno-letnim
letnim oraz przed świętami Boże Narodzeniee i Wielkanoc)
w obiektach hotelowych, które współpracują z rękodzielnikami

3.1 Zachowania zakupowe:
•
•
•
•

dominują zachowania zamierzone, przemyślane, zauważalne są również zakupy pod wpływem
emocji
produkty kupowane są w małych ilościach (najczęściej 2 szt. przy jednym zakupie), na użytek
domowy lub na prezent
konsumenci zadowoleni z produktu chętnie wracają i czują się związani wytwórcą, chętnie go
polecają, nawet gdy nie kupują nowych produktów
stosunek do marki jest bardzo ciepły

3.2 Sprawdzone kanały dotarcia
rcia do klienta (wg opinii przedsiębiorców badanego obszaru).
Marketing szeptany, social media, materiały drukowane i dystrybuowane po IT, obiektach
turystycznych i noclegowych. Kampanie Google Ads, tv lokalna (program regionalne: audycje
tematyczne w radio),
io), imprezy, targi regionalne, benery na imprezach plenerowych, roznoszenie
ulotek.
3.3 Kanały dotarcia do klienta, które nie działają (wg opinii przedsiębiorców badanego obszaru).
Gazety lokalne, plakaty na tablicach ogłoszeniowych, banery na płotach.
3.4 Wnioski z analizy wstępnej
•

•

•
•
•
•

Lokalni wytwórcy smaku, usługodawcy i rękodzielnicy mają wiele cech wspólnych (idei), jednak
pozostają obszary, które nie są przez nie zagospodarowane - budowanie relacji z odbiorcami,
działań promocyjnych, posiadania stron www i p
profili
rofili w social mediach a co za tym idzie
regularność publikacji, działań reklamowych.
Jako że IML dopiero powstaje należy najpierw zbudować świadomość marki wśród nowych
grup docelowych wykazujących zainteresowanie branżą i przeprowadzić potencjalnych
klientów
entów przez lejek sprzedażowy kończący się zakupem.
Budowa strony zajmie trochę czasu, dlatego w pierwszej kolejności działania reklamowe
należy wdrożyć w kanałach online
Równocześnie warto też wykorzystywać kanały remarketingowe.
Należy wykorzystać sezon
sezonowość na zwiększenie przychodu
du w okresie zimowym i letnim
i związanym z tym zwiększonej liczby turystów w Regionie.
warto rozpocząć współpracę z influencerami.
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Opracowano szczegółowe procedury certyfikowania produktów i usług, które będą objęte marką
lokalną. Regulamin znaku „Izerska Marka Lokalna” określa m.in.:
•
•
•
•
•
•

Cele znaku promocyjnego
Katalog osób i podmiotów, które mogą ubiegać się o prawo posługiwania się znakiem
Cechy produktów i usług, dla których można ubiegać się o przyznanie znaku
Zasady przyznawania znaku
Prawa i obowiązki wynikające z posługiwania się znakiem marki
Zasady użytkowania
żytkowania znaku marki lokalnej

4.1 Cele strategii budowy Izerskiej Marki Lokalnej
Jakie są cele certyfikacji produktów i usług objętych Izerską Marką Lokalną:

•


•
•



Zwiększenie dostępności produktów i usług lokalnych na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie
Kreowanie
wanie nowych produktów i usług związanych z dziedzictwem LGD Partnerstwo Izerskie
Pobudzanie współpracy między przedsiębiorcami
Tworzenie wspólnej identyfikacji wizualnej produktów posiadających znak IML
Wsparcie działań związanych z rozwojem turystyki, sportu i rekreacji oraz usług z tym
związanych
Promowanie postaw proekologicznych
Umożliwienie LGD Partnerstwo Izerskie skutecznej konkurencji z innymi regionami.

4.2 Procedury certyfikacji produktów i usług objętych marką
Poniżej w skrótowej formie prz
przedstawiono
edstawiono najważniejsze elementy Regulaminu. Całość jego
proponowanego tekstu stanowi załącznik do niniejszego opracowania.









Znak Izerskiej Marki Lokalnej jest narzędziem służącym do promocji produktów i usług
związanych z regionem, oferowanych głównie prz
przez
ez twórców i usługodawców z Regionu.
Rolą Izerskiej Marki Lokalnej jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim
znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych
relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Pogórza Izerskiego.
Oznakowanie produktów i usług ustalonym Znakiem, w oparciu o potencjał lokalnych
wytwórców, artystów, producentów i usługodawców oraz potencjał tradycji, dziedzictwa
kulturowego, kulinarnego, wartości przyrodniczych i krajobra
krajobrazowych
zowych będzie się przyczyniać do
rozpowszechniania wiedzy o Regionie, lokalnych zasobach i walorach specyficznych dla
danego miejsca, wspierania sprzedaży lokalnych produktów i usług oraz promocji oferty
turystycznej Regionu w ramach marki.
Ponadto stosowanie Znaku ma mobilizować lokalną sp
społeczność
ołeczność na rzecz współpracy
i rozwoju, wspierać aktywne postawy służące powstawaniu i rozwijaniu produktów lub usług
bazujących na specyfice Regionu oraz nawiązywaniu współpracy i animowaniu działań na rzecz
rozwoju
oju turystyki w Regionie.
Podstawowym dokumentem certyfikacji jest Reg
Regulamin
ulamin przyznawania, używania
i posługiwania się znakiem promocyjnym Izerskiej Marki Lokalnej. Określa on pojęcia, zasady
certyfikacji, zasady użytkowania znaku marki lokalnej, prawa i obowiązki wynikające
z posługiwania się znakiem marki, role i tryb pracy podmiotów i użytkowników Znaku Izerskiej
Marki Lokalnej oraz sposób i tryb przyznawania Znaku Izerska Marka Lokalna.
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5.1 KAMPANIA: DZIAŁANIA ONLINE
1. STRONA WWW – Platforma do kontaktów, sprzedaży i promocji produktów regionalnych.
Podstawowa w dotarciu do klienta, promocji i utrzymaniu lojalności Klienta. Strona, która będzie
skupiała nie tylko informacje Izerskiej Marce Lokalnej, producentach i usługodawcach posiadających
znak, ale także mapę regionalnych atrakcji oraz informator o tematycznych wydarzeniach/imprezach
odbywających się na obszarze działania LGD Partnerstwa Izerskiego.
2. SKLEP ONLINE
Strona www winna być połączona ze sklepem, za pośrednictwem którego można sprzedawać
produkty, niezależnie od miejsca zzamieszkania klienta docelowego i pandemii.
3. SOCIAL MEDIA

1. Paid Social - Kampania zwiększająca aktywność na social media
•
•
•
•

•

Cel: Zwiększenie zaangażowania wśród grupy docelowej, zwiększenie społeczności marki,
nadanie jej osobowości.
Format: Zdjęcie lub wideo - Instagram i Facebook
Miejsce przekierowania:: Aktywność pod postami
Targetowanie:: Niestandardowa grupa odbiorców, obejmująca os
osoby,
oby, które podjęły interakcję
z profilem
filem Izerskiej Marki Lokalnej w social media lub jej zawartością oraz odwiedziły stronę
www lub karty produktów w sklepie.
Czas trwania: listopad-styczeń,
styczeń, maj
maj-czerwiec

1. Paid Social - Kampania sprzedażowa zwiększająca ruch w punktach
stacjonarnych (targi itp)
•
•
•
•
•

Cel: Zwiększenie ruchu w wybranych sklepach stacjonarnych /targach itp
Format: grafika statyczna
Miejsce przekierowania:: sklep offline
Targetowanie: osoby, które znajdują się w pobliżu punktu stacjonarnego stacjonarnych, które z
największym prawdopod
prawdopodobieństwem go odwiedzą
Czas trwania:: W trakcie wydarzeń - listopad-styczeń, maj-czerwiec

3. Paid Social- Kampania na pozyskanie nowych klientów
•
•
•
•

Cel: Pozyskanie nowych, potencjalnych klientów/fanów oraz zwiększenie wśród nich sprzedaży
Format: Dynamiczna reklama produktowa
Miejsce przekierowania:: Strona www Izerskiej Marki Lokalnej
Targetowanie: Szerokie grupy odbiorców – osoby, które wyraziły zainteresowanie produktami
lub produktami o podobnych cechach, nawet jeśli nie miały styczności z Izer
Izerską Marką Lokalną
(nie odwiedziły np. strony czy kart produktowych)
• Czas trwania: listopad-styczeń,
styczeń, maj
maj-czerwiec
4. Paid Social - Kampania sprzedażowa
•
•
•
•

•

Cel: Zwiększenie sprzedaży wśród aktualnych fanów i osób mających już wcześniejszy kontakt z
marką.
Format: Dynamiczna reklama produktowa
Miejsce przekierowania:: Strona www Izerskiej Marki Lokalnej
Targetowanie: Niestandardowa grupa odbiorców, obejmująca osoby, którepodjęły interakcję z
profilem Izerskiej Marki Lokalnej w social media lub jejzawartością oraz od
odwiedziły stronę
www lub karty produktów w sklepie
Czas trwania: listopad-styczeń,
styczeń, maj
maj-czerwiec

4. GOOGLE --KAMPANIE
KAMPANIE W SIECI REKLAMOWEJ (BANNEROWE)
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1. Kampania zasięgowa realizująca górne etapy lejka
Docieramy z komunikatem do określonej grupy docelowej, na portalach, stronach, aplikacjach
związanych z ich zainteresowaniami
•
•

Miejsce przekierowania: Strona www Izerskiej Marki Lokalnej
Estymowany czas trwania: listopad-styczeń, maj-czerwiec

2. Kampania remarketingowa realizująca dolne etapy lejka
Kampania opiera
piera się na istniejących oraz nowych listach remarketingowych. W takim wypadku
przypominamy się odbiorcom, wyświetlając ponownie rek
reklamę
lamę (z ustawionym przyjaznym
i nienachalnym limitem wyświetleń)
•
•

Miejsce przekierowania: karty produktowe produktów w skle
sklepie
Estymowany czas trwania: grudzień, czerwiec-lipiec

5. REKLAMA NA YOUTUBE - Kampania TrueView In
In-Stream na YouTube
1.Kampania zasięgowa realizująca górne etapy lejka
Docieramy z komunikatem do określonej grupy docelowej – reklama pojawia się w filmach
wyświetlanych przez odbiorców na YouTubie lub w witrynach i aplikacjach w sieci reklamowej
Google. Użytkownik może pominąć reklamę video po 5 sekundach.
•
•

Miejsce przekierowania:: strona Izerskiej Marki Lokalnej
Estymowany czas trwania: czerwiec/lipiec

2. Kampania remarketingowa - realizująca dolne etapy lejka
Kampania opiera się na istniejących oraz nowych listach remarketingowych.
Reklama pojawia się w filmach wyświetlanych przez odbiorców na YouTube lub w witrynach i
aplikacjach w sieci reklamowej Googl
Google.
e. Użytkownik może pominąć reklamę video po 5
Sekundach.
•
•

Miejsce przekierowania:: sklep Izerskiej Marki Lokalnej
Estymowany czas trwania: grudzień, czerwiec-lipiec

6. INFLUENCER MARKETING
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Influencer marketing to forma marketingu, która polega na promowaniu swojej marki/produktów przy
współpracy z influencerami, czyli osobami, które z racji swoich wpływów i pozycji mogą wpłynąć na
decyzje zakupowe swoich odbiorców. W przypadku influencer marketingu dochodzi zwykle do
współpracy między marką a influencerem, kktórej
tórej wynikiem jest tworzenie jakościowego contentu.
Dużą grupą influencerów stali się blogerzy, jako że zwykle posiadają liczne i lojalne grupy. Promując
produkty lokalne przy współpracy z influencerami (w zaproponowanych kategoriach tematycznych),
Izerska
ka Marka Lokalna, zyska wiarygodne rekomendacje, popularność, a tym samym zwiększy
sprzedaż. W pierwszej kolejności sugerowana jjest współpraca z lokalnymi blogerami.
rami.
•
•
•
•
•

Eko/Wege
Design/Handmade
Podróże
Zdrowy/Aktywny tryb życia
Lifestyle

7. CLAIM I HASŁA REKLAMOWE
Claim marki to nie slogan. Ten drugi jest tworzony na potrzeby kampanii reklamowej lub
krótkoterminowej strategii. Claim to hasło przewodnie marki, które odnosi się do jej wartości,
tożsamości, cech, a jego głównym zadaniem jest dotarcie do grupy docelowej
docelowej.

CLAIM:IZERSKIE KLIMATY
Sugerujemy by proponowany claim był wykorzystywany:
- w materiałach promocyjnych dostępnych w formie offline, online
-wykorzystywany
wykorzystywany do planowanych kampanii promujących IML
- była adresem dedykowej IML - strony internetowej oraz aplikacji

Wynikiem warsztatów z lokalnymi liderami oraz ankiety stworzonej na potrzeby opracowania
niniejszego dokumentu, zebraliśmy i wyselekcjonowaliśmy propozycje zarówno claimu jak
i planowanych haseł kampanii reklamowych Izerskiej Marki Lokalne
Lokalnej:
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Pozostałe propozycje CLAIMU:





Z energią naturalnie
Naładuj się naturą
Góry możliwości
Góry doznań

PROPONOWNE HASŁA DO KAMPANII:






Wszystkie drogi prowadzą w Izerskie
Aktywny spokój, sportowy niepokój
Spójrz w niebo
Otwórz serce na izerskie
Tak jak lubisz

8. HASHTAGI:
W planowania kampanii promocyjnej w social mediach, niezwykle ważne jest właściwe określenie
hashtagów, ponieważ pełnią one w social mediach p
podobną
odobną rolę co słowa kluczowe
w wyszukiwarkach. To za ich pomocą możemy przeszukiwać instagramowe treści. Co więcej – hashtagi
służą też do personalizacji treści jakie wyświetlają nam się w feedzie – choćby dlatego, że obecnie
możemy obserwować nie tylko użytkowników, ale również same hashtagi.
Rekomendowane propozycje:








#izerskieklimaty
#izerskamarkalokalna
#mojeizerskie
#naturalnieizerskie
#czasnaizerskie
#górymozliwosci
#górydoznań

5. 2. KAMPANIA: DZIAŁANIA OFFLINE
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Potencjał produktów lokalnych
lokalnych, które mogłyby zostać objęte marką, jest ogromny. Produkty
pochodzące z poszczególnych gmin powinny być znane i dostępne na całym obszarze. Jednak
w rozmowach z lokalnymii liderami powtarzały się stwierdzenia: nie ma u nas miejsc, w których można
by kupić lokalne produkty.
ty. Na mapie obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie istnieje kilka miejsc,
gdzie stale można nabyć produkt regionalny (targowiska, hotele, atrakcje turystyczne
turystyczne).
Stałe: targowisko w Mirsku, Lwówku Śląskim, Targ rolny w Jeleniej – Górze, Izerynek w Świeradowie
Świe
Zdroju, półka regionalna w Czarcim Młynie w Świeradowie Zdroju, Lada Karkonosko-Izerska
Karkonosko
w Szklarskiej Porębie (poza LGD)
LGD), jednak oferta jest minimalna, ograniczona
czona wyłącznie do rękodzieła
i produktów z długim terminem przydatności do spożycia, a in
informacja
formacja o samych produktach
i niewystarczająca.
Sezonowe(również
(również poza obszarem LDG Partnerstwo Izerskie, ale ciesz
cieszące
ące się zainteresowaniem
i przyciągające tego samego klienta docelowego): Targ Rolny w Borowicach (K
(Kalavela),
Wyprodukowane pod Śnieżką w Je
Jeleniej
leniej Górze, Perski Izerski w Wolimierzu, Kwisonalia w Gryfowie,
Izerska Gala w Mirsku, Dożynki Gminne, Targ rękodzieła w Łomnicy
Dlatego proponujemy następujące rozwiązania:
1. Zorganizowanie sklepu/punktu stacjonarnego w którym produkt regionalny będzie dostępny od ręki,
niezależnie od pory roku, pogody czy dnia tygodnia. W rozmowach z lokalnymi liderami pojawiła się
również potrzeba połączenia takiego sklepu z funkcją informacji turystycznej oraz kawiarenki.
2.Organizacja cyklicznych cotygodniowych/com
cotygodniowych/comiesięcznych/
iesięcznych/ sezonowych (świątecznych) tarów
produktu lokalnego w każdej z poszczególnych gmin należących do LGD Partnerstwo Izersk
Izerskie pod
brandem Izerskiej Marki Lokalnej.
3. Wyjazdy na imprezy targowe pod wspólnym bandem Izerskiej Marki Lokalnej
W Polsce rocznie odbywają się blisko 200 imprez targowych w obrębie handlu, produkcji czy usług.
Choć wiele osób nie wierzy w sens wydarzeń tego typu, to jednak najw
największą
iększą korzyścią uczestnictwa
w nich jest szeroko pojęty networking. Na każdym poziomie takie spotk
spotkania
ania prowadzą do wzmocnienia
więzi i nawiązania nowych kontaktów. Utrzymując dobre relacje można z kolei zyskiwać kolejne
korzyści – nie tylko sprzedażowe. Z czasem możemy lepiej rozumieć sytuację panującą w branży,
poznać zapotrzebowanie rynku, czy otrzym
otrzymać polecenie dobrych dostawców. Aby jednak udział
w targach przyniósł oczekiwane rezultaty, trzeba dokładnie wybrać imprezę, która zgadza się ze
strategią rozwoju firmy.




Międzynarodowe Targi Rzemiosła Artystycznego Rękodzieło w Kielcach
Ecosilesia - Targi Zdrowej Żywności i Ekologicznego w Katowicach
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu
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Ekostyl - Targi Zdrowej Żywności, Stylu Życia I Ekorodziny w Bielsku Białej
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu
Winobranie w Zielone Górze
Jarmark Dominikański w Gdańsku

Aktywny udział w lokalnych imprezach już międzynarodowej rangi jak
 Wyprodukowano pod Śnieżką w Jeleniej Górze
 Festiwal Ducha Gór w Karpaczu
 Lato Agatowe we Lwówku Śląskim
 Święto Ceramiki w Bolesławcu
4. Organizacja konkursów i imprez tematycznych pod szyldem Izerskiej Marki Lokalnej
Organizacja imprez, to również ważne narzędzie w ksz
kształtowaniu wizerunku Izerskiej Marki Lokalnej.
Organizacja eventu pod własnym brandem przede wszystkim zintegruje środowisko twórców, zwiększy
zainteresowanie określonej grupy docelowej, a także wypromuje produkt lokalny. Podobnie jak
organizacja konkursów tematyczn
tematycznych
ych (rękodzielniczych czy kulinarnych), na produkt lokalny na
szczeblach sołectw, gmin, z finałem obszaru LGD -na przykład:



na najciekawszy gadżet reklamowy, zupę, danie z dziczyzny, danie wegetariańskie, etc.
Bitwę na Smaki między KGW lub gminami

5. Opracowanie katalogu produktów skupiający wszystkich producentów smaku, rękodzieła
i świadczących usługi w ramach znaku Izerskiej Marki Lokalnej. Katalog aktualizowany co roku. Katalog
dostępny także w formie online. Katalog dostępny we wszystkich punktach inf
informacji miejskiej,
jednostkach samorządu terytorialnego, atrakcjach turystycznych regionu, hotelach.
6. Kampanie bilbordy, ulotki, plakaty, banery.
Ulotki, plakaty, billboardy i hasła na nich zawarte muszą tworzyć harmonijną całość. Gwarantem
sukcesu jest konsekwencja w przygotowaniu graficznych materiałów reklamowych.
1. Kampania bilboardowa jest skutecznym narzędziem reklamy, niestety też wysokobudżetowym.
Rekomendujemy jej zastosowanie na pierwszym etapie działań promocyjnych, czyli zapoznania klienta
z marką.
2. Ulotki, plakaty, banery są tańsze niż katalogi i można je drukować w znacznie większym nakładzie,
dostosowując za każdym razem do harmonogramu działań promocyjnych offline IML. Tu
rekomendujemy dodatkowo opracowanie spójnych plakatów, banerów, u
ulotek
lotek uświadamiających
Klientom istnienie Izerskiej Marki Lokalnej, które w okresach wysokiego sezonu mogłyby być
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dystrybuowane w punktach informacji miejskiej, atrakcjach turystycznych regionu, hotelach, sklepach,
na festynach, dożynkach.
3. Korzystając z dobrych relacji w lokalnych mediach (radio, portale) oraz korzystając z umów
promocyjnych wiążących gminy z lokalnymi mediami, rekomendujemy umieszczenie banerów
reklamowych odsyłających do strony www IML. Sugerujemy także, by każda z gmin należących do LGD
Partnerstwo Izerskie, zamieściła baner informujący o IML na swojej stronie oraz wspierała promocyjnie
(również poprzez swoje social media) każdą z kampanii zaplanowanej w ramach harmonogramu
działań promocyjnych.
4. Korzystając z relacji z gestorami ba
bazy
zy noclegowej i restauracyjnej z obszaru LGD Partnerstwo
Izerskie, rekomendujemy wstawianie na stronach w/w, wtyczki do strony www IML w zakładkach
ATRAKCJE REGIONU.
7. Ujednolicona identyfikacja wizualna
Jednym z etapów opracowania niniejszego dokumentu, było stworzenie identyfikacji wizualnej dla
Izerskiej Marki Lokalnej. Efektem tego, powstała Księga Identyfikacji Wizualnej, zawierająca wszystkie
detale wybranego projektu. KIW obejmuje wszelkie parametry począwszy od doboru kolorów, poprzez
materiały drukowane,
ukowane, szatę graficzną, rodzaje oraz rozmiary czcionek w publikacjach elektronicznych
i papierowych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz zasady znakowania
gadżetów reklamowych IML.
Stosowanie spójnej identyfikacji wizualnej na produktach i znakowanie podmiotów świadczących
usługi w ramach marki, uwiarygodni przede wszystkim pozycję samej marki i jej twórców na rynku,
a także przyczyni się do zwiększenia jej popularności, a to przełoży się na zyski ze sprzedaży.
Sugerujemy takżee by opracowanie wyglądu etykiet czy metek na samych produktach, a także formy
oznakowania miejsc w formie tabliczek/ naklejek na drzwi lub witryny) w misjach, gdzie powstaje
produkt lokalny lub świadczona jest usługa certyfikowana znakiem Izerskiej Marki Lokalnej.
Etykiety/naklejki/tabliczki naszym zdaniem powinny zawierać następujące informacje: nazwę
produktu/usługi, dane kontaktowe producenta/usługodawcy (z numerami kontaktowymi wraz
z kodem QR odsyłającym do strony www IML), nr licencji, rok nadania, krótki opis produktu/usługi oraz
informacje z jakiej gminy pochodzi produkt lub dana usługa.
8. Spotkania integracje, networking, szkolenia
1. Networking/Giełda współpracy
Liderzy IML powinni angażować się nie tylko w tworzenie produktów czy usług spełniających
wymagania certyfikacyjne, ale dążyć do współpracy, networkingu i tworzenia swoistego ekosystemu
wokół marki.
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Stałe, cykliczne spotkania networkingowe, organizowane n
naa poziomie gminnym oraz całego obszaru
działania LGD Partnerstwo Izerskie, posłużą znacznej poprawie wiedzy na temat lokalnych zasobów,
ale też komunikacji beneficjantów IML.
Networking jest nie tylko katalizatorem szerokiej sieci kontaktów i wsparcia, al
ale też innowacji.
Wspólnym mianownikiem staje się bowiem nie tylko wymia
wymiana
na wartości, ale poszukiwanie
i znajdowanie nowych możliwości współpracy.
Networking jest też źródłem informacji na temat konkurencji, kierunków rozwoju rynku oraz
potrzebach Klientów.
Dlatego sugerujemy organizację spotkań networkingowych co najmniej raz w miesiącu, zarówno dla
posiadaczy certyfikatu, jak i kandydatów.
2. Szkolenia
Kolejną propozycją o charakterze integracyjno
integracyjno-rozwojowym,
rozwojowym, skierowaną do w/w grupy, są także
cykliczne szkolenia,
kolenia, wspierające rozwój osobisty, zdobywanie nowych kompetencji i wiedzy na temat:
promocji marki, zarządzania nią, rozwiązywania konfliktów, zarządzania personelem, liderowania,
programów dofinansowania, etc.
Zapotrzebowanie
anie na tematy szkoleniowe wi
winno być zbierane na podstawie ankiet skierowanych
bezpośrednio do w/w grupy docelowej.
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REKOME
NDACJE
NA
DZIAŁAŃ
KREATY
WNYCH


•
•








BLOG na stronie www
Kampania newsletterowa
Otwarcie kanału na YouTube
Opracowanie Aplikacji na telefony (zakładka do aplikacji IZERY)
Produkcja własnych gadżetów reklamowych
Kosze dla gmin/Kosze dla firm
Półki regionalne w lokalnych sklepach/dyskontach
Półki regionalne w lokalnych restauracjach
Stworzenie katalogu restauracji i miejsc serwujących dania kuchni regionalnej (objętych
marką)
Stworzenie książki kucharskiej (również w formie cyfrowej) z nowymi i dotychczasowymi
(„Prosię po zaciszańsku,
szańsku, „Czarne gołąbki krużew
krużewnickie”)
nickie”) certyfikowanymi przepisami
pr
na danie
regionalne oraz przepisami z użyciem produktów regionalnych (zaw
(zawartych wcześniej
w wydanym w 2006 roku „Kulinarnych przepisach Kwisaka”.

HARMO
NOGRA
M
DZIAŁAŃ
PROMOC
YJNYCH
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1. Świadomość
Pierwszym etapem kampanii jest zapoznanie klienta z marką. Czas trwania tego etapu jest różny,
zależy oczywiście od skali kampanii i zasięgu, jaki chcemy osiągnąć.
2. Rozważanie
Następnym etapem kampanii jest przyporządkowanie produktu jakiejś konkretnej kategorii
w świadomości klienta docelowego. To jest dobry moment na wejście z prostymi hasłami kojarzącymi
produkt z użytecznością. W takim kierunku powinny też iść hasła pojawiające się na ulotkach,
plakatach czy banerach reklamowych wyświetlających się w Internecie. To czas coraz bardziej
zdecydowanego przekonania, że produkt musi znaleźć się w rękach klienta, ponieważ na przykład
ułatwi mu życie.
3. Zbieranie informacji
kolejnym etapem jest spowodowanie, by klient polubił nasz produkt. Chodzi o ugruntow
ugruntowanie poczucia
dużej świadomości u klienta i stworzenie pozytywnych konotacji. Być może wystarczy to, że nasz
produkt jest lepszy od konkurencyjnego. Ale jeśli nie jest, trzeba chociaż spowodować, żeby klient
zwyczajnie miał ochotę spróbować.
4. Zakup i próba zakupy
Klient, który polubił dany produkt lub przekaz z nim kojarzony
kojarzony, chętniej dokona zakupu. I to jest chyba
najważniejszy moment w planie przeprowadzania każdej kampanii reklamowej. Teraz należy dokonać
bezpośredniego wpływu na decyzję zakupową. „Kup teraz”, „zostały ostatnie sztuki”, „za chwilę koniec
promocji” to tylko kilka przykładów haseł, które powinny poja
pojawić
wić się na tym etapie. To one
w bezpośredni sposób skłaniają do zakupu oczywiście pod warunkiem, żżee klient kojarzy dany produkt
i markę. Dlatego
ego tak ważna jest kolejność przeprowadzania działań marketingowych.
5. Lojalność i adwokatura marki
Klient kupił nasz produkt. Następnym zadaniem jest to, by niedługo do nas wrócił! Dobry przykład
kampanii promocyjnej to taki, w którym konsekwentne budowanie marki powoduje zarówno powrót
starych klientów, jak i automatyczną ich rekomendację nowym oso
osobom.
bom. To buduje sieć sprzedaży
i pozwala utrzymać wyniki na wysokim poziomie. Zaniedbanie ostatniego etapu może pogrzebać
szanse na ugruntowanie pozycji n
naszego produktu na rynku.
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