
„„Rybnik to dobry adresRybnik to dobry adres””

Podsumowanie projektuPodsumowanie projektu

Rybnik, 11 marca 2010Rybnik, 11 marca 2010



Tradycja i przemysTradycja i przemysłł ggóórniczyrniczy

PogPogóórnicze rnicze śślląąskie miasto o bogatych tradycjach.skie miasto o bogatych tradycjach.

Dawna stolica Rybnickiego OkrDawna stolica Rybnickiego Okręęgu Wgu Węęglowego.glowego.

Problemy z monokulturProblemy z monokulturąą przemysprzemysłłu ciu ciężężkiego, zdegradowanym kiego, zdegradowanym 
śśrodowiskiem naturalnym rodowiskiem naturalnym 
i zagospodarowaniem tereni zagospodarowaniem terenóów poprzemysw poprzemysłłowych.owych.



Rybnik Rybnik -- tu chce situ chce sięę żżyyćć

Prawie 140 tys. mieszkaPrawie 140 tys. mieszkańńccóóww
27 dzielnic27 dzielnic
GGłłóówne miasto subregionu zachodniego wne miasto subregionu zachodniego 
woj. woj. śślląąskiego i aglomeracji rybnickiejskiego i aglomeracji rybnickiej
Rybniczanie zadowoleni ze swojego miastaRybniczanie zadowoleni ze swojego miasta



Nowoczesny RybnikNowoczesny Rybnik

Sprawnie zorganizowane Sprawnie zorganizowane 
i dynamiczne miasto, kti dynamiczne miasto, któóre re 
z powodzeniem korzysta z powodzeniem korzysta 
z pieniz pienięędzy Unii Europejskiej.dzy Unii Europejskiej.

W 2006 r. ogW 2006 r. ogóólnopolski dziennik lnopolski dziennik 
RzeczpospolitaRzeczpospolita uznauznałł Rybnik za Rybnik za 
najlepiej zarznajlepiej zarząądzany samorzdzany samorząąd d 
w Polsce ww Polsce wśśrróód miast na prawach d miast na prawach 
powiatu.powiatu.

13 tys. podmiot13 tys. podmiotóów gospodarczych.w gospodarczych.

RozwRozwóój miasta dzij miasta dzięęki ki 
dudużżym inwestycjom miejskim ym inwestycjom miejskim 
i komercyjnym.i komercyjnym.

Bezrobocie w Rybniku Bezrobocie w Rybniku –– ok. 6%ok. 6%



DiagnozaDiagnoza

Zmniejszenie zapotrzebowania na usZmniejszenie zapotrzebowania na usłługi zwiugi zwiąązane zane 
z turystykz turystykąą biznesowbiznesowąą w rejonie Rybnika,w rejonie Rybnika,

Zbyt niski poziom wykorzystania istniejZbyt niski poziom wykorzystania istniejąących zasobcych zasobóów w 
i bazy dla turystyki sportowej i biznesowej,i bazy dla turystyki sportowej i biznesowej,

Stosunkowo niewielka liczba imprez turystycznych,Stosunkowo niewielka liczba imprez turystycznych,

Brak jednolitej oferty turystycznej,Brak jednolitej oferty turystycznej,

SSłłabo rozwiniabo rozwinięęta informacja turystyczna o ta informacja turystyczna o miemieśściecie,,

SezonowoSezonowośćść turystyki (okres letni),turystyki (okres letni),

Niska Niska śświadomowiadomośćść spospołłeczna eczna w zakresie w zakresie znaczenia promocji turystyki znaczenia promocji turystyki 
biznesowej i sportowej. biznesowej i sportowej. 



„„Rybnik to dobry adresRybnik to dobry adres””

Rybnicki projekt zostaRybnicki projekt zostałł wybrany w ramach wybrany w ramach 
dziadziałłania 3.4 ania 3.4 -- Promocja Turystyki Regionalnego Promocja Turystyki Regionalnego 
Programu Operacyjnego WojewProgramu Operacyjnego Wojewóództwa dztwa 
ŚŚlląąskiego na lata 2007skiego na lata 2007--2013.2013.
Wysoka ocena projektu.Wysoka ocena projektu.



BudBudżżetet

WartoWartośćść projektu (100%)projektu (100%)

457.054,00 tys. z457.054,00 tys. złł

Unia Europejska (85%)Unia Europejska (85%)

388.495,90 z388.495,90 złł

BudBudżżet miasta et miasta –– (15%)(15%)

68.558,10 z68.558,10 złł



Cele projektuCele projektu

BBezpoezpośśrednim rednim celem celem projektu jest promocja Rybnika jako centrum projektu jest promocja Rybnika jako centrum 
turystyki sportowej i biznesowej.turystyki sportowej i biznesowej.

CeleCele ogogóólne:lne:
wzrost udziawzrost udziałłu turystyki biznesowej i sportowej w turystyce u turystyki biznesowej i sportowej w turystyce 
ogogóółłem,em,
wzrost liczby imprez biznesowych i sportowych,wzrost liczby imprez biznesowych i sportowych,
zwizwięększenie liczby turystkszenie liczby turystóów,w,
wydwydłłuużżenie sezonu turystycznego,enie sezonu turystycznego,
poprawa dostpoprawa dostęępu do obiektpu do obiektóów kulturalnych i turystycznych w kulturalnych i turystycznych 
w Rybniku,w Rybniku,
wzrost wzrost śświadomowiadomośści spoci społłecznej w zakresie roli turystyki biznesowej ecznej w zakresie roli turystyki biznesowej 
w gospodarce.w gospodarce.



ZaZałłoożżenia projektuenia projektu

Celem projekt pt. "RYBNIK TO DOBRY Celem projekt pt. "RYBNIK TO DOBRY 
ADRESADRES„„ bybyłło przeprowadzenie kampanii o przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej Miasta Rybnika, zorientowanej promocyjnej Miasta Rybnika, zorientowanej 
na turystykna turystykęę biznesowbiznesowąą i sportowi sportowąą

(produkt turystyczny).(produkt turystyczny).



Zadania zrealizowane Zadania zrealizowane 
w ramach projektu:w ramach projektu:

Konferencje: inaugurujKonferencje: inaugurująąca i podsumowujca i podsumowująąca projektca projekt
Stworzenie logo projektuStworzenie logo projektu
Kampania billboardowaKampania billboardowa
Wykonanie i dystrybucja katalogWykonanie i dystrybucja katalogóów promujw promująących Rybnikcych Rybnik
Zakup wyposaZakup wyposażżenia stoiska targowegoenia stoiska targowego
Promocja Rybnika na trzech branPromocja Rybnika na trzech branżżowych imprezach targowychowych imprezach targowych
Stworzenie informatora internetowego Stworzenie informatora internetowego 
www.dobryadres.rybnik.euwww.dobryadres.rybnik.eu
Uruchomienie Uruchomienie „„Wirtualnej wycieczkiWirtualnej wycieczki””
Promocja w portalu InteriaPromocja w portalu Interia

http://www.dobryadres.rybnik.eu/


Beneficjenci projektuBeneficjenci projektu

Beneficjentem projektu sBeneficjentem projektu sąą::
Miasto RybnikMiasto Rybnik
przedsiprzedsięębiorcy dziabiorcy działłajająący w brancy w branżży hotelarskiej i sportowej w y hotelarskiej i sportowej w 

RybnikuRybniku
lokalne kluby i organizacje sportowejlokalne kluby i organizacje sportowej
turyturyśści, sportowcy i biznesmeni z Rybnika, wojewci, sportowcy i biznesmeni z Rybnika, wojewóództwa dztwa 

śślląąskiego i caskiego i całłej Polskiej Polski

Projekt w poProjekt w pośśredni sposredni sposóób wpb wpłłynynąłął pozytywnie na sytuacjpozytywnie na sytuacjęę
podmiotpodmiotóów bw bęęddąących w zasicych w zasięęgu oddziagu oddziałływania projektu, takich jak ywania projektu, takich jak 
przedsiprzedsięębiorcy, inwestorzy, mieszkabiorcy, inwestorzy, mieszkańńcy.cy.



Logo projektuLogo projektu



Logo projektuLogo projektu

HasHasłło o „„Rybnik to dobry adresRybnik to dobry adres”” niesie ze sobniesie ze sobąą jednoznaczny jednoznaczny 
w odbiorze, szeroki tematycznie, pozytywny przekaz. Wyraw odbiorze, szeroki tematycznie, pozytywny przekaz. Wyrażża wprost charakter a wprost charakter 
miasta i jego mieszkancmiasta i jego mieszkancóów, atmosferw, atmosferęę w nim panujw nim panująąccąą ((””dobre miejsce do dobre miejsce do żżycia, ycia, 
pracy, biznesu, wypoczynku, sportu...pracy, biznesu, wypoczynku, sportu...””). Po). Pośśrednio jest formrednio jest formąą zaproszenia zaproszenia 
((””zapraszamy pod dobry adreszapraszamy pod dobry adres””) i powitania () i powitania (””witamy pod dobrym adresemwitamy pod dobrym adresem””).).

Znak promocyjny Znak promocyjny „„Rybnik to dobry adresRybnik to dobry adres”” jest rozwinijest rozwinięęciem znaku ciem znaku 
promocyjnego promocyjnego „„Rybnik. Miasto z ikrRybnik. Miasto z ikrąą..””. Wykorzystano w nim motyw . Wykorzystano w nim motyw 
zwielokrotnionego, uproszczonego symbolu skaczzwielokrotnionego, uproszczonego symbolu skacząącej ryby. Ryby wpisano cej ryby. Ryby wpisano 
w motyw wielobarwnego kwiatu. Symbolika ryb w ruchu jest zbiew motyw wielobarwnego kwiatu. Symbolika ryb w ruchu jest zbieżżna z symbolikna z symbolikąą
w znaku w znaku „„Rybnik. Miasto z ikrRybnik. Miasto z ikrąą..””. Jednoznacznie pozytywny przekaz znaku . Jednoznacznie pozytywny przekaz znaku 
(odniesienie do rozumianego wprost s(odniesienie do rozumianego wprost słłowa owa „„dobrydobry””) wzmacnia motyw ) wzmacnia motyw 
wielobarwnego kwiatu.wielobarwnego kwiatu.



Sonda wSonda wśśrróód internautd internautóóww

W drugiej poW drugiej połłowie lutego, w serwisie owie lutego, w serwisie 
www.rybnik.euwww.rybnik.eu zostazostałła przeprowadzona sonda a przeprowadzona sonda 
wwśśrróód internautd internautóów, w ktw, w któórej zadano pytanie:rej zadano pytanie:

"Czy Twoim zdaniem "Czy Twoim zdaniem 

Rybnik to dobry adres?"Rybnik to dobry adres?"

http://www.rybnik.eu/


Sonda Sonda -- wynikiwyniki

W sondzie wziW sondzie wzięłęło udziao udziałł 647 internaut647 internautóów, z czegow, z czego
68% os68% osóób wybrab wybrałło opcjo opcjęę "TAK". "TAK". 

Sonda bySonda byłła baza baząą dla pierwszego projektu billboardu, inicjujdla pierwszego projektu billboardu, inicjująącego cego 
cacałąłą kampanikampanięę billboardowbillboardowąą przewidzianprzewidzianąą do realizacji w ramach do realizacji w ramach 
projektu "Rybnik to dobry adres".projektu "Rybnik to dobry adres".



Kampania billboardowaKampania billboardowa

7 billboard7 billboardóów na gw na głłóównych drogach wnych drogach 
dojazdowych do Rybnikadojazdowych do Rybnika
Ekspozycja przez 12 miesiEkspozycja przez 12 miesięęcycy
Co miesiCo miesiąąc promocja innego elementu c promocja innego elementu 
charakterystycznego dla Rybnikacharakterystycznego dla Rybnika



Pierwsza kreacja: Pierwsza kreacja: 
marzecmarzec--kwieciekwiecieńń 2009 r.2009 r.

Projekt rozpoczynający całą kampanię - nawiązujący do sondy wśród 
internautów.



Druga kreacja:Druga kreacja:
kwieciekwiecieńń--maj 2009 r.maj 2009 r.

Projekt promujący Zalew Rybnicki, inaugurujący rozpoczęcie sezonu 
żeglarskiego w Rybniku.



Trzecia kreacja:Trzecia kreacja:
majmaj--czerwiec 2009 r.czerwiec 2009 r.

Projekt promujący II Dni Rybnika – cykl imprez odbywających się
w Rybniku.



Czwarta kreacja:Czwarta kreacja:
czerwiecczerwiec--lipiec 2009 r.lipiec 2009 r.

Projekt promujący lotnisko sportowe w dzielnicy Gotartowice oraz 
uprawianie dyscyplin lotniczych.



PiPiąąta kreacja:ta kreacja:
lipieclipiec--sierpiesierpieńń 2009 r.2009 r.

Projekt promujący rybnickie ścieżki rowerowe oraz aktywne spędzanie 
wolnego czasu.



SzSzóósta kreacja:sta kreacja:
sierpiesierpieńń--wrzesiewrzesieńń 2009 r.2009 r.

Projekt promujący ośrodek sportowy w dzielnicy Kamień, stanowiący bazę
szkoleniową dla zespołów różnych dyscyplin.



SiSióódma kreacja:dma kreacja:
wrzesiewrzesieńń--papaźździernik 2009 r.dziernik 2009 r.

Projekt promujący ścianki wspinaczkowe, nawiązujący do wielu osiągnięć
Rybnika. Ścianka w dzielnicy Golejów.



ÓÓsma kreacja:sma kreacja:
papaźździernikdziernik--listopad 2009 r.listopad 2009 r.

Projekt promujący informator internetowy, zawierający kompleksową ofertę
sportową i konferencyjną Rybnika.



DziewiDziewiąąta kreacja:ta kreacja:
listopadlistopad--grudziegrudzieńń 2009 r.2009 r.

Projekt promujący Rybnik jako dobre miejsce na organizację konferencji lub 
szkoleń.



DziesiDziesiąąta kreacja:ta kreacja:
grudziegrudzieńń 2009 2009 -- styczestyczeńń 2010 r.2010 r.

Projekt promujący uprawianie sportu, nawiązujący do nowootwartego basenu w  
dzielnicy Boguszowice.



Jedenasta kreacja:Jedenasta kreacja:
styczestyczeńń--luty 2010 r.luty 2010 r.

Projekt promujący zimowe zabawy, nawiązujący do sezonowego lodowiska 
w największej dzielnicy miasta Maroko-Nowiny.



Dwunasta kreacja:Dwunasta kreacja:
lutyluty--marzec 2010 r.marzec 2010 r.

Projekt promujący Rybnik jako dobre miejsce do życia, dawniej i dziś – jeden 
z centralnych placów miasta (Pl. Wolności).



Katalogi promujKatalogi promująące Rybnik ce Rybnik --
zazałłoożżeniaenia

Prezentacja kompleksowej oferty dla klientPrezentacja kompleksowej oferty dla klientóów w 
zainteresowanych turystykzainteresowanych turystykąą
Zaprezentowanie miasta od strony rekreacyjnej Zaprezentowanie miasta od strony rekreacyjnej 
i rozrywkoweji rozrywkowej
Dwa typy katalogDwa typy katalogóów: w: „„BiznesBiznes”” –– adresowany do adresowany do 
klientklientóów zainteresowanych turystykw zainteresowanych turystykąą biznesowbiznesowąą
i i „„SportSport”” -- adresowany do klientadresowany do klientóów zainteresowanych w zainteresowanych 
turystykturystykąą sportowsportowąą
NakNakłład: 9000 katalogad: 9000 katalogóów Biznes i 8000 katalogw Biznes i 8000 katalogóów Sportw Sport
4 wersje j4 wersje jęęzykowezykowe



Katalogi Katalogi „„BiznesBiznes””



Katalogi Katalogi „„SportSport””



Informator internetowyInformator internetowy

Przedstawienie kompleksowej oferty Przedstawienie kompleksowej oferty 
turystycznej Rybnika pod wzglturystycznej Rybnika pod wzglęędem turystyki dem turystyki 
sportowej jak i biznesowejsportowej jak i biznesowej
SzczegSzczegóółłowe opisy obiektowe opisy obiektóów turystycznychw turystycznych
Obiekty sportowe i konferencyjneObiekty sportowe i konferencyjne
Noclegi, gastronomia, atrakcje turystyczneNoclegi, gastronomia, atrakcje turystyczne
www.dobryadres.rybnik.euwww.dobryadres.rybnik.eu

http://www.dobryadres.rybnik.eu/


Wirtualna wycieczkaWirtualna wycieczka

www.dobryadres.rybnik.eu/wirtualnyrybnikwww.dobryadres.rybnik.eu/wirtualnyrybnik
Obiekty sportowe, konferencyjne i atrakcje Obiekty sportowe, konferencyjne i atrakcje 
turystyczneturystyczne
78 pe78 pełłnoekranowych panoram w wysokiej noekranowych panoram w wysokiej 
rozdzielczorozdzielczośścici
Efekty dEfekty dźźwiwięękowe, filmy i zdjkowe, filmy i zdjęęciacia

http://www.dobryadres.rybnik.eu/wirtualnyrybnik


Promocja w portalu Promocja w portalu „„InteriaInteria””

Baner promujBaner promująący Rybnikcy Rybnik
Emisja w dziaEmisja w działłach tematycznych portalu ach tematycznych portalu ––
Biznes i TurystykaBiznes i Turystyka
200 000 ods200 000 odsłłonon



Zakup elementZakup elementóów stoiskaw stoiska

ŚŚcianka reklamowacianka reklamowa
Barierki z baneramiBarierki z banerami
Barierki ozdobneBarierki ozdobne
Stojaki na katalogiStojaki na katalogi
Stoiska Stoiska „„demodemo””
ProporczykiProporczyki
NotebookNotebook
Ekrany LCDEkrany LCD



UdziaUdziałł w targachw targach

Targi turystyczne TOUR SALON w PoznaniuTargi turystyczne TOUR SALON w Poznaniu
MeetingsPoland.pl Expo w WarszawieMeetingsPoland.pl Expo w Warszawie
MiMięędzynarodowe Targi Turystyczne Wrocdzynarodowe Targi Turystyczne Wrocłławaw



Tour SalonTour Salon

724 wystawc724 wystawcóów z 39 krajw z 39 krajóów w 
25.000 zwiedzaj25.000 zwiedzająącychcych

Targi turystyczne TOUR SALON odbyTargi turystyczne TOUR SALON odbyłły siy sięę w dniach w dniach 
2121--24 pa24 paźździernika 2009 r. w Poznaniudziernika 2009 r. w Poznaniu



MeetingsPoland.pl ExpoMeetingsPoland.pl Expo

116 wystawc116 wystawcóów w 
4000 odwiedzaj4000 odwiedzająących cych 

XII Targi ObiektXII Targi Obiektóów i Usw i Usłług Konferencyjnoug Konferencyjno--Szkoleniowych BTF Szkoleniowych BTF 
oraz V Targi Eventoraz V Targi Eventóów i Incentive ADRENALINA odbyw i Incentive ADRENALINA odbyłły siy sięę
w dniach 4w dniach 4--5 listopada 2009 r. w Warszawie.5 listopada 2009 r. w Warszawie.



MiMięędzynarodowe dzynarodowe 
Targi Turystyczne WrocTargi Turystyczne Wrocłławaw

320 wystawc320 wystawcóów w 
Ponad 12 tysiPonad 12 tysięęcy odwiedzajcy odwiedzająących cych 

MiMięędzynarodowe targi turystyczne Wrocdzynarodowe targi turystyczne Wrocłław 2010 odbyaw 2010 odbyłły y 
sisięę w 12w 12--14 lutego 2010 r. we Wroc14 lutego 2010 r. we Wrocłławiuawiu



DziDzięękujkujęę z uwagz uwagęę

Informacje na temat projektu Informacje na temat projektu 

dostdostęępne spne sąą na stronie:na stronie:

www.dobryadres.rybnik.euwww.dobryadres.rybnik.eu

http://www.dobryadres.rybnik.eu/
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