


Cel projektu
Budowa sieci marek terytorialnych – komercyjnych 
produktów turystyki biznesowej

Stworzenie spójnego pod względem 
wizerunkowym i merytorycznym produktu: 

Międzynarodowe Kongresy i Konferencje w Polsce

Wartość projektu: 156.341 zł

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Kraków
Katowice

Kielce

Warszawa
Lublin 



Cele szczegółowe
Zbudowanie sieci marek terytorialnych turystyki biznesowej pod marką parasolową „Meet in Poland” 
pozwalającej zwiększyć rozpoznawalność Polski wśród międzynarodowych stowarzyszeń, organizatorów 
kongresów.

Stworzenie warunków do współpracy wszystkich interesariuszy przemysłu spotkań do kreowania i 
upowszechniania  wspólnych wartości i innowacyjnych produktów markowych

Rozwój i umacnianie polskiego rynku przemysłu spotkań i produktów markowych w tym obszarze

Budowanie spójnej wizerunkowo, ale różnorodnej i unikalnej dla każdego regionu marki Polski, jako kraju 
międzynarodowych spotkań naukowych i biznesowych – marka parasolowa Meet in Poland, marki terytorialne 
Meet in Kraków, Meet in Warsaw, Meet in Katowice, Meet in Lublin, Meet in Kielce.

Rozwój, tam gdzie zostały powołane, lub inicjowanie tam gdzie jeszcze nie funkcjonują, regionalnych Klubów 
Ambasadorów Kongresów - spotkań o charakterze informacyjnym i dyskusyjnym, umożliwiających m.in. wymianę 
doświadczeń i  prezentacje dobrych praktyk, tworzących warunki dla integracji i uzgadniania działań dla rozwoju 
produktów markowych i pozyskiwania kongresów i wydarzeń międzynarodowych do Polski 

Zbudowanie pozycji Polski i regionów jako godnego zaufania partnera do organizacji biznesu konferencyjno-
eventowego.

Stworzenie spójnego pod względem wizerunkowym i merytorycznym produktu: Międzynarodowe Kongresy i 
Konferencje w Polsce



Wizerunek i pozycjonowanie
Z jednej strony rynek przemysłu spotkań w Polsce jest rozproszony, nierzadko konkurujący 
wewnętrznie, a z drugiej strony dysponuje  doskonałą infrastrukturą kongresową mogącą przyjmować 
duże, prestiżowe kongresy. Niestety pomimo licznych atutów poziom recepcji dużych wydarzeń w 
Polsce jest niski, wyprzedzają  nas oprócz europejskich liderów jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy 
Wielka Brytania, także kraje mniejsze jak Austria i Portugalia, a w klasyfikacji miast Warszawa znajduje 
się niżej niż Praga czy Budapeszt (wg raportu International Congress & Convention Association). 
Istnieje potrzeba wykreowania spójnego produktu markowego podkreślającego atuty naszego kraju i 
integrującego wszystkich organizatorów kongresów (ambasadorów), przedsiębiorców rynku spotkań i 
samorządy terytorialne, ale też zachowującego indywidualność i USP(unique selling proposition) 
poszczególnych destynacji (np. Magiczny Kraków, Lublin – miasto inspiracji, Katowice dla odmiany). 
Potrzebny jest  produkt podkreślający ważne dla rozwoju kongresów czynniki, a mianowicie wiedzę, 
naukę i nowe technologie. Do tej pory w działaniach promocyjnych do rynku turystyki biznesowej nie 
były uwzględniane te aspekty, a sama atrakcyjność turystyczna nie wystarczy aby przyciągnąć kongres. 
Ponadto potrzebne jest stworzenie warunków do współdziałania konkurujących ze sobą podmiotów 
dla tworzenia wartości i marek turystyki biznesowej. Realizacja tego zadania będzie mieć bezpośredni 
wpływ na rozwój turystyki biznesowej w Polsce, zwiększy rozpoznawalność Polski, jak i poszczególnych 
miast i ich marek terytorialnych wśród międzynarodowych stowarzyszeń. 



Harmonogram działań – etap I
do 31 sierpnia 2017

▪Powołanie liderów marek terytorialnych

▪Zidentyfikowanie i  zweryfikowanie lokalnych dostawców przemysłu spotkań

▪Zorganizowanie spotkań regionalnych dostawców usług konferencyjnych

▪Przygotowanie strategii marki terytorialnej

▪Wykonanie landing pages: www.meetinpoland.pl; www.meetinkrakow.pl; 
www.meetinwarsaw.pl; www.meetinkatowice.pl; www.meetinlublin.pl

▪Wykonanie modułowych filmów promocyjnych dla poszczególnych marek terytorialnych

http://www.meetinpoland.pl/
http://www.meetinkrakow.pl/
http://www.meetinwarsaw.pl/
http://www.meetinkatowice.pl/
http://www.meetinlublin.pl/


Zadania liderów regionalnych
▪Konsultacje branżowe, zidentyfikowanie i rekrutacja do projektu dostawców 
usług konferencyjnych w regionie

▪Przygotowanie strategii dla marki terytorialnej

▪ Przygotowanie scenariusza dla landing page

▪Przygotowanie scenariusza dla filmu promocyjnego

▪Organizacja spotkania konsultacyjnego z dostawcami przemysłu spotkań



Wzorcowe serwisy internetowe



Wzorcowy serwis internetowy - PL



Wytyczne dla serwisu internetowego
Wersje językowe: polska, angielska

Domena główna : www.meetinpoland.pl;  podstrony: www.meetinkrakow.pl
www.meetinwarsaw.pl www.meetinkatowice.pl www.meetinkielce.pl www.meetinlublin.pl

Serwis internetowy powinien być przygotowany w technologii umożliwiającej jego odpowiednią 
adaptację na różne urządzenia, w tym  mobilne oraz rozdzielczości na jakich będzie wyświetlany

Kompatybilność w przeglądarkami: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 
Safari (do trzech wersji wstecz)

Funkcje serwisu; promocja Polski jako destynacji kongresowej, kształtowanie pozytywnego 
wizerunku produktu markowego „Meet in Poland”

http://www.meetinpoland.pl/
http://www.meetinkrakow.pl/
http://www.meetinwarsaw.pl/
http://www.meetinkatowice.pl/
http://www.meetinkielce.pl/
http://www.meetinlublin.pl/


Mapa serwisu

Home O Polsce Miasta

• Kraków

• Warszawa

• Katowice

• Kielce

• Lublin

• (wizytówki CB, 
linki)

Obiekty

• wyszukiwarka 
obiektów 
(kryteria: 
lokalizacja, 
wielkość, 
rodzaj obiektu, 
odległość od 
lotniska, itp.)

Dostawcy

• PCO. DMC

• Catering

• Multimedia

• Transport

Baza zdjęć

• Foto

• video

Kontakt



Film promocyjny  „Meet in Poland”  
Przedmiot: modułowy film promocyjny Polski i poszczególnych marek terytorialnych (Kraków, 
Warszawa, Katowice, Kielce, Lublin): Polska, miasta, obiekty kongresowe, organizatorzy, polskie 
specjalizacje, logistyka, do indywidualnego składu, aby za każdym razem przy aplikowaniu o 
kongres mógł powstać specjalnie dedykowany film promocyjny.  

Cel:  promocja Polski jako destynacji kongresowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku 
produktu markowego „Meet in Poland”, zwiększenie rozpoznawalności Polski, jak i 
poszczególnych miast i ich marek terytorialnych wśród międzynarodowych stowarzyszeń.

Komunikat: Zorganizuj kongres w Polsce

Hasła przewodnie: Meet in Poland,  Kraków – Magical City, Warsaw – see the past, meet the 
future, Kielce – Expo City, Lublin – City of Inspiration, Katowice for a change



Film promocyjny – elementy scenariusza
Polska – 2 min. (lokalizacja, dostępność komunikacyjna, dziedzictwo i kultura, w tym obiekty 
UNESCO, natura od morza do gór, jeziora, Biebrza, uczelnie i centra badań i rozwoju) , 

Miasta Kraków, Warszawa, Kielce, Lublin, Katowice  – każde po 2 min.(w tym wizytówki miasta, 
główne atrakcje, specjalizacje naukowe, dostępność komunikacyjna) 

Obiekty kongresowe w każdym mieście 2 do 6 – po 30 sek. 

Oferta hotelowa w każdym mieście – po 30 sek.

Oferta dostawców usług kongresowych (PCO, catering, multimedia, transport, unique venues) –
po 30 sek.

Plansze końcowe

Infografiki np. mapy, dostępność komunikacyjna, klimat, itp



Harmonogram działań – etap II
do 30 listopada 2017

▪Pozyskanie potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich

▪Powołanie i organizacja spotkań Klubów Ambasadorów Kongresów Polskich 

▪Wsparcie w tworzeniu bidów kongresowych

▪Pozyskanie 20 kongresów na XX-lecie SKKP



Dziękuję za uwagę


