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WSTĘP
W ostatnim czasie na polskim rynku zauważyć można wzmożoną aktywność miast w zakresie
promocji. Kraków, Gdynia, Bydgoszcz próbują przyciągnąć turystów poprzez billboardy, które
pojawiły się w całej Polsce. Wiele miast opracowuje strategie poprawy wizerunku. Wszystko to po
to, by przekonać potencjalnych inwestorów, że w danym mieście warto jest ulokować środki, gdyż
ma ono potencjał rozwojowy.
Miasto należy zatem traktować jako produkt marketingowy, o określonych parametrach, jakości
i wizerunku. Produkt, którego nie można współcześnie sprzedać bez prowadzenia działań
promocyjnych

i reklamowych.

Sprzedaż

(w

sensie

przyciągnięcia

do

miasta

turystów

i przedsiębiorców) jest natomiast niezbędna, by zapewnić miastu rozwój, co za tym idzie - miejsca
pracy dla mieszkańców i w konsekwencji systematycznie poprawiać warunki bytowe lokalnych
społeczności.
Miasta muszą zatem starać się wyróżnić, udowodnić, że są miejscem wyjątkowym, które warte jest
odwiedzenia. Mówiąc językiem marketingowym – muszą kreować swój pozytywny wizerunek.
Wizerunek miasta, a zatem sposób, w jaki jest ono postrzegane zarówno przez mieszkańców, jak
również przez osoby nie zamieszkujące miasta, to zespół cech i skojarzeń z nim związanych.
Umiejętne kreowanie wizerunku to dążenie do stanu, w którym pozytywnych skojarzeń jest
możliwie najwięcej.
Działania promocyjne miasta powinny być ściśle skorelowane i spójne z przyjętą przez miasto
strategią rozwoju. Nie powinny być przypadkowe, lecz przemyślane i oparte o odpowiednio dobrane
narzędzia marketingu. Zaplanowaniu spójnych działań marketingowych służy opracowanie strategii
rozwoju i strategii promocji miasta.
Niniejszy dokument stanowi przygotowaną na zlecenie Urzędu Miasta Kielce, opracowaną zgodnie
z warunkami Umowy z dnia 28.10. 2005 roku, Strategię Promocji miasta Kielce na lata 2006-2010.
Prace właściwe nad strategią promocji, zostały poprzedzone rekonesansem i wstępnym
rozpoznaniem

zasobów

miasta,

jego

struktur

organizacyjnych

oraz

istniejących

planów

strategicznych i wieloletnich programów rozwojowych miasta. Opracowanie składa się zatem
z trzech zasadniczych części: diagnozy stanu obecnego, strategii działań promocyjnych na lata 20062010 oraz szczegółowych planów dotyczących działań promocyjnych miasta w roku 2006.
Założenia niniejszego opracowania bazują na danych zawartych w następujących dokumentach:
–

Strategia Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015” przygotowana w 2000 roku;

–

Wieloletni program inwestycyjny Kielce 2006-2010;
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–

Wizerunek Kielc w Poznaniu i Warszawie – raport z badań przeprowadzonych przez Q-MR Market
Research w październiku i listopadzie 2004 roku;

–

Raport z badania dotyczącego wizerunku miasta Kielce przygotowany dla Urzędu Miasta Kielce
przez iQS QUANT GROUP;

–

Kielce – moje Miasto, Priorytety inwestycyjne w Mieście w ocenie mieszkańców, badania
przeprowadzone przez dr Janinę Kowalik w 2004 roku;

–

Informacja o działaniach promocyjnych Miasta w roku 2003 oraz planach na 2004 rok oraz w roku
2004 oraz planach na 2005 rok;

–

Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim, opracowana przez Polską Agencję
Rozwoju Turystyki, grudzień 2005 rok.

W pracach nad strategią wykorzystano również dostępne w Internecie informacje o mieście
i regionie, uzyskane od Urzędu Miasta Kielce materiały promocyjne miasta, a także wiadomości
zebrane podczas kilkunastu spotkań z kluczowymi informatorami miasta.
Opracowaniem strategii zajmował się zespół firmy Public Profits, w składzie:
- dr hab. Rafał Drozdowski – Prezes Zarządu Public Profits, Dyrektor ds. naukowych Instytutu
Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy
i Świadomości Społecznej w Instytucie Socjologii UAM, specjalista w zakresie jakościowych badań
rynkowych i wspomagania procedur decyzyjnych z biznesie;
- Anna Jarzębowska – Kierownik Projektów w Public Profits, absolwentka specjalności Handel
i Marketing oraz Turystyka i Hotelarstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalista
w zakresie public relations, kampanii społecznych i edukacyjnych oraz strategii marki;
- Marek Rybarczyk - Dyrektor Wykonawczy Public Profits, absolwent studiów politologicznych
i socjologicznych na UAM, specjalista w zakresie reklamy, public relations oraz kampanii
społecznych, edukacyjnych i informacyjnych.
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1. KONTEKSTY

PLANOWANIA STRATEGII PROMOCJI MIASTA

KIELCE

Niniejsza część przygotowanej strategii działań promocyjnych miasta Kielce, jest próbą
obiektywnego spojrzenia na stan faktyczny funkcjonowania miasta. Na podstawie dostarczonych
przez Urząd Miasta Kielce dokumentów i wyników badań, a także zebranych materiałów
reklamowych i dostępnych w różnych źródłach informacji o mieście oraz rozmów przeprowadzonych
z kluczowymi informatorami w mieście, zebraliśmy dane, które posłużyły jako kontekst
projektowania strategii promocji miasta. Podsumowaniem poniższej diagnozy jest analiza SWOT,
która zbiera wnioski z przeprowadzonej diagnozy, uporządkowuje je i w konsekwencji pozwala na
uzgodnienie pozycji strategicznej miasta.

1.1. Uwarunkowania polityczno – administracyjne oraz lokalizacyjne funkcjonowania
miasta
Miasto Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego, leżącego w południowo – wschodniej części
Polski, w skład którego wchodzi: 13 powiatów, 29 miast i 102 gminy. Jako stolica regionu
świętokrzyskiego (11691 km2) Kielce aspirują do miana centrum administracyjnego, edukacyjnego,
kulturalnego i gospodarczego dla blisko 1 300 000 mieszkańców z całego województwa.
W tym miejscu już jawi się pierwsze zagrożenie dla miasta. Ewentualne zmiany administracyjne
państwa (które pojawiają się w planach rządowych), mogą pozbawić Kielc roli stolicy województwa.
Tego typu zmiana bardzo negatywnie wpłynie na jego postrzeganie. Pozbawionym miana stolicy
Kielcom trudno będzie odciąć się od skojarzeń z małomiasteczkowością i przeciętnością.
Kielce to średniej wielkości miasto - rozciągnięte są na obszarze 109 km2, zamieszkałe przez około
203 000 mieszkańców.
Kielce położone są u zbiegu kilku ważnych szlaków komunikacyjnych Polski. Lokalizacja miasta
charakteryzuje się stosunkowo niewielką odległością od dużych aglomeracji miejskich:
-

Warszawy (181 km);

-

Łodzi (139 km);

-

Lublina (167 km);

-

Katowic (156 km);

-

Krakowa (114 km);

-

Rzeszowa (170 km).

Takie położenie oraz dogodne połączenia komunikacyjne miasta winny zostać uznane za atut
i szansę jego rozwoju – ułatwiają bowiem przyciągnięcie nie tylko turystów, ale również inwestorów.
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Rys. 1. Kielce na mapie województwa świętokrzyskiego

Dogodną lokalizację Kielc podkreśla się w przewodnikach oraz w materiałach promocyjnych
wydawanych przez UM Kielce. Stosunkowa bliskość miasta do w/w ośrodków sugerować ma zarazem
łatwy i szybki dostęp do stolicy regionu.
Należy się jednak zastanowić, czy taka lokalizacja jest rzeczywiście dogodna. Po pierwsze duże,
dobrze rozwinięte i oferujące dużo atrakcji miasta sąsiadujące mają większą siłę przyciągania,
zarówno turystów, jak również wykwalifikowanych pracowników. Kielce z kolei mogą okazać się zbyt
małe, by móc zaoferować przyjezdnym wielkomiejskie atrakcje, natomiast zbyt duże, by stanowić
ostoję (bazę wypadową) i miejsce odpoczynku dla mieszkańców dużych aglomeracji chcących uciec
od codziennego zgiełku.
Ponadto, trzeba mieć na uwadze fakt, że Kielce położone są w stosunkowo niewielkiej odległości od
konkurencyjnych ośrodków miejskich, które bazując na historii, bądź wykreowanym wcześniej
wizerunku, mają znacznie większą siłę przyciągania turystów z wymienionych aglomeracji. Są to
m. in. Kazimierz Dolny, Sandomierz, Busko – Zdrój.
Mówiąc o lokalizacji Kielc należy pamiętać i o tym, że na terenie województwa brak jest autostrad,
a region znajduje się poza planowanymi korytarzami sieci autostrad. Do dróg ekspresowych
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zaliczone są obecne drogi krajowe nr 7 na kierunku północ – południe i droga nr 74 na kierunku
wschód – zachód 1 (patrz rysunek 1). To nadal niewiele.
Województwo

świętokrzyskie

położone

jest

pomiędzy

dwoma

korytarzami

infrastruktury

transportowej relacji wschód-zachód o znaczeniu międzynarodowym (drogi międzynarodowe A2 i A4)
oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (droga międzynarodowa A1). 2 Takie położenie
miasta sprawia, iż jest ono pomijane w ruchu tranzytowym (stanowi to duży plus dla miasta).
Stan dróg w województwie świętokrzyskim, a więc również dróg dojazdowych do Kielc, jest zły lub
bardzo zły. Taka wizytówka miasta fatalnie wpływa na jego wizerunek. W „ Wieloletnim programie
inwestycyjnym na lata 2006-2010” aż 67% ogółu nakładów przewidzianych jest na inwestycje
drogowe. Jest to działanie niezbędne dla wsparcia promocji miasta.
Kielce połączone są szlakiem kolejowym z Warszawą i Radomiem, Opolem i Częstochową,
Krakowem, Łodzią, Lublinem i Dęblinem.
Transport

kolejowy

jest

istotnym

elementem

systemu

transportowego

województwa

świętokrzyskiego. Pod względem gęstości sieci kolejowej region plasuje się nieco poniżej średniej
krajowej. Najistotniejsza dla województwa jest linia o ruchu pasażersko – towarowym, która
umożliwia połączenie z Warszawą i północną częścią Polski oraz województwami położonymi na
południu, tj. małopolskim, śląskim i podkarpackim. 3 Przez województwo świętokrzyskie przebiega
tranzytem linia LHS – wyłącznie o ruchu towarowym, stanowiąca połączenie Ukrainy z Polską. Jej
znaczenie dla województwa może wzrastać w miarę rozwoju kontaktów handlowych z partnerami ze
Wschodu. 4
Potencjał komunikacyjny miasta poprawiać może rozbudowa i renowacja lotniska w Masłowie
k. Kielc (8,5 km od centrum miasta).
Na dzień dzisiejszy lotnisko jest w stanie przyjąć tylko małe i średnie samoloty dyspozycyjne
i sportowe, a ruch lotniczy może odbywać się tylko w dobrych warunkach pogodowych. Ze względu
na brak środków i sprzętu lotnisko jest praktycznie niedostępne dla samolotów w okresie zimowym. 5

1

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Projekt, Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego, Kielce, wrzesień 2005, s. 20.
2

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004, s. 12.
3

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Projekt, Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego, Kielce, wrzesień 2005, s. 20 – 21.
4
5

ibidem
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Projekt, Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego, Kielce, wrzesień 2005, s. 21.
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Przebudowa lotniska rozpocząć powinna się od budowy radiolatarni oraz budynku portu 6 . Obecnie
lotnisko w Masłowie służy tylko do celów rekreacyjnych, nie jest dostosowane do obsługi ruchu
pasażerskiego.
Władze miasta Kielc pracują również nad przygotowaniem wstępnej koncepcji budowy lotniska
w innym miejscu (gminie Morawica lub Piekoszów). Tego typu inwestycja z punktu widzenia
odbywających się w Kielcach imprez targowych, jest niezwykle istotna. Loty bezpośrednio do Kielc
mają szansę przyciągnąć dodatkowych wystawców i odwiedzających, co jednocześnie podniesie
prestiż kieleckich imprez targowych.
Dostępność komunikacyjną miasta w skali regionu zwiększa również działalność PKS. PKS Kielce
obsługuje obecnie ponad 70 linii. 7 Zasięg terytorialny przewozów regularnych obejmuje przede
wszystkim województwo świętokrzyskie. Wykonywane są też kursy regularne do Łodzi, Bełchatowa
(woj. łódzkie), Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Tarnowa, Krynicy, Zielonej Góry. 8
Warto dodać, iż charakterystyczny dworzec PKS jest uznawany za jeden z elementów, który
identyfikuje miasto Kielce. Niestety, pomimo swojej ciekawej bryły, budynek ten poprzez swoje
zaniedbanie nie powinien być wizytówką miasta.
W chwili obecnej dworzec autobusowy posiada nowoczesne rozwiązania technologiczne i umożliwia
obsługę pasażerów w stopniu zadowalającym. Niestety zastosowane rozwiązanie uniemożliwia dalszy
wzrost przepustowości dworca. System przystanków pasażerskich, pozadworcowych, również
wymaga unowocześnienia – obecnie oparty jest głównie o przystanki przyuliczne, zlokalizowane
wspólnie z przystankami MPK. Powstałe tak zespoły niekiedy zbliżają się do granic przepustowości
i stwarzają problemy ruchowe zarówno na przyległej ulicy, jak również trudności z zabezpieczeniem
sprawnej i bezpiecznej odprawy podróżnych. 9
W Kielcach funkcjonuje także Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu Prywatnego. Busy, które są
szybkim środkiem komunikacji, zapewniają łączność zarówno z miejscowościami leżącymi na terenie
województwa, jak i innymi miastami. Nowo wybudowany dworzec, który funkcjonuje od ponad roku
znajduje się w centrum – między dworcem PKP i PKS – dostęp do niego jest więc łatwy i szybki.
Komunikacja „busowa” ma w ostatnich czasach coraz większe znaczenie w turystyce, szczególnie
młodzieżowej. Istnienie rozwiniętej sieci tego typu komunikacji stanowi dobre podłoże dla promocji
miasta, opierającej się o turystykę i możliwości uprawiania sportów w okolicach Kielc.

6

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce czerwiec
2000, s.34.

7

http://www.i-kielce.pl/informator/informator_gospodarka.htm

8

http://www.pks.kielce.pl/?page[0]=firma&page[1]=firma_prawa

9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, Tom I, Zarząd Miasta
Kielce, Kielce 2000, s.110.
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1.2. Uwarunkowania wyznaczone przez środowisko naturalne
Kielce, stolica regionu, położone są w sercu Gór Świętokrzyskich. Malownicze położenie miasta
stanowi jeden z jego największych atutów. Kielce mogą pochwalić się czystym powietrzem i wodą,
atrakcyjność miasta podnoszą liczne tereny zielone (5 rezerwatów przyrody w okolicach miasta),
trasy spacerowe oraz Park Miejski. Swojemu położeniu miasto zawdzięcza również liczne formacje
geologiczne znajdujące się w jego granicach.
Takie położenie może być postrzegane zarówno jako atut, jak również jako słabość miasta. Z jednej
strony niewielka odległość od gór, a także bogactwa geologiczne stwarzają szanse rozwoju turystyki,
szczególnie rekreacyjnej. Czyste powietrze powinno być elementem, który przyciąga nie tylko
licznych turystów, ale również inwestorów – szczególnie w zakresie przemysłu precyzyjnego, którego
rozwój uwarunkowany jest bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego.
Środowisko naturalne i położenie geograficzne tworzą również podstawy rozwoju przemysłu
wydobywczo – przetwórczego. Potencjał gospodarczy dla Kielc tkwi bowiem w zasobach
naturalnych. Oczywiste jest utożsamianie tego potencjału z surowcami mineralnymi, dzięki którym
świętokrzyskie nosi miano „Białego Zagłębia”.
Z drugiej jednak strony Góry Świętokrzyskie są zbyt niskie, by Kielce mogły aspirować do miana
centrum turystyki górskiej. Okolice nie są dobrze wypromowane i większość mieszkańców Polski nie
postrzega ich jako atrakcyjnych.
Promocja miasta Kielce nie może bazować na elementach całkowicie oderwanych od regionu.
Położenie Kielc w centrum gór Świętokrzyskich determinuje rozwój wielu atrakcji turystycznych,
sportowych, rozrywkowych. Należy więc rozpatrzyć podkreślanie wyjątkowości Kielc przez pryzmat
regionu, w którym 66% powierzchni stanowią obszary chronione. Procentowy udział obszarów
chronionych stawia województwo na pierwszym miejscu w kraju (średni procentowy udział obszarów
chronionych w kraju to 33,1%). 10

1.3. Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania miasta
Kielce starają się utrzymać współpracę międzynarodową z kilkoma miastami partnerskimi z Europy:
niemieckim Gotha, ukraińską Winnicą i Dnieprodzierżyńskiem, duńskim Herning, szwedzkim
Sandviken i francuskim Orange, z węgierskim Budapeszt Czepel, a także izraelską Ramlą.
Umowy

partnerskie

Kielc

służyć

mają

rozwojowi

działalności

gospodarczej,

kulturalnej

i turystycznej. W praktyce współpraca ta powinna i może (choć obecnie dzieje się to w niewielkim

10

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Ministerstwo nauki

i informatyzacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004, s.12.

10

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

zakresie)

przełożyć

się

na

rozwój

licznych

inicjatyw

międzynarodowych

(gospodarczych,

kulturalnych, turystycznych, naukowych).
Partnerskie umowy z wymienionymi miastami mają również na celu rozwój wymiany młodzieży.
Jak do tej pory nieliczne i mało spektakularne są zagraniczne inwestycje gospodarcze w Kielcach.
Do najważniejszych inwestorów zagranicznych zalicza się:
-

Metro AG (Niemcy) – hipermarkety Makro, Real, Praktiker;

-

Schmidt Holding Europe GmbH (Niemcy) – przemysł maszynowy;

-

Palm Brewery (Belgia) - Browar Belgia;

-

Skanska (Szwecja) – grupa firm budowlanych Exbud S.A.;

-

Gruppo Magnetto (Włochy) – Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL”;

-

NSK-Nichimen Corp. (Japonia) – NSK „Iskra” S.A.;

-

DS Smith Plc (Wielka Brytania) – zakłady papiernicze;

-

ONYX Polska S.A. (Francja) - MPO Sp. z o.o.

-

B&Q (Wielka Brytania) – sieć marketów budowlanych NOMI;

-

RR Donnelley (USA)– zakłady poligraficzne Poligrafia S.A.;

-

Tesco (Wielka Brytania) – hipermarket „Galeria Echo”;

-

Stokota N.V. (Belgia) – STOKOTA KAMARG Sp. z o.o.;

-

BENEPARTS B.V.B.A (Belgia) – CSZPKS Beneparts Sp. z o.o.

Międzynarodowa sytuacja Polski od roku 2004 daje również miastu Kielce szansę i możliwość
skorzystania z unijnych dotacji i funduszy strukturalnych. Jak dotąd miasto pozyskało już z Unii
Europejskiej środki na dofinansowanie budowy hali sportowej i stadionu piłkarskiego, renowację
i przebudowę ul. Sienkiewicza i ul. Krakowskiej, a także na kilka pomniejszych inwestycji. Rokuje to
duże szanse na zdolność pozyskiwania kolejnych dotacji z funduszy europejskich w przyszłości.
Z punktu widzenia promocji miasta sytuacja taka jest bardzo korzystna, stwarza bowiem dodatkowe
konteksty mówienia o mieście, a także okoliczności wpływające na poprawę wizerunku
wewnętrznego i zewnętrznego miasta.

1.4. Potencjał gospodarczy miasta Kielce
Kielce, choć najlepiej rozwinięte miasto regionu, nie są potentatem gospodarczym. W w wieku
produkcyjnym jest 66% mieszkańców, przedprodukcyjnym - 20%, a poprodukcyjnym - 14%.
Bezrobocie w mieście sięga 16%, natomiast w całym powiecie kieleckim 29%. Po niegdyś prężnie
działającym ośrodku przemysłowym i gospodarczym, materialnie pozostało obecnie niewiele.
11
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Bogate tradycje gospodarcze, mogą być jednak ważne z punktu widzenia promocji. Od XV wieku
Kielce, jako główny ośrodek Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, były ważnym centrum wydobycia
i przetwórstwa surowców mineralnych (rud żelaza, miedzi, ołowiu oraz marmurów i piaskowców) 11 .
Powstała tu pierwsza w kraju szkoła techniczna, Akademia Górnicza - założona przez Stanisława
Staszica.
Po pierwszej wojnie światowej Kielce uczestniczyły w powstaniu i rozbudowie Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP).
Współcześnie kielecki przemysł opiera się nadal przede wszystkim na wydobyciu minerałów. Miasto
korzysta przy tym z bogactw regionu - ziemia świętokrzyska nazywana jest bowiem „Białym
zagłębiem” i należy do czołówki województw pod względem:
-

wydobycia kamienia gipsowego (100% krajowego wydobycia),

-

produkcji spoiwa gipsowego,

-

wydobycia siarki rodzimej,

-

produkcji wapna,

-

produkcji cementu oraz kruszywa mineralnego łamanego zwykłego.

Surowce mineralne występujące w Świętokrzyskim (obszar na północ od Kielc oraz południowy
w Dolinie Nidy) stanowią podstawę rozwoju przemysłu mineralnego, który reprezentują znane
w kraju

przedsiębiorstwa,

takie

jak:

Cementownia

Dyckerhoff

S.A.,

Zakłady

Przemysłu

Wapienniczego „Trzuskawica” S.A., LAFARGE Cement Polska S.A., Zakłady Przemysłu Gipsowego
„Dolina Nidy” S.A., „NIDA-GIPS” Sp. z o. o, Cementownia „Ożarów” S.A., Kopalnia Wapienia
„MORAWICA”.
Reprezentatywnym dla całego województwa jest też przemysł metalurgiczny, maszynowy
i precyzyjny, w tym szczególnie produkcja odlewów, rur, armatury, łożysk tocznych, kotłów
centralnego ogrzewania. W województwie produkuje się również stal i wyroby hutnicze (huta żelaza
w Ostrowcu Świętokrzyskim).
Istotną rolę w gospodarce regionu odgrywa przemysł spożywczy – 16,1% produkcji sprzedanej
województwa. Przemysł ten zdominowany jest przez średnie i duże prywatne zakłady. Najprężniej
rozwijające się branże to: mięsna, mleczarska, młynarska, cukiernicza i owocowo-warzywna.
Ponadto duże znaczenie mają usługi poligraficzne i kolporterskie.
Do ważniejszych kieleckich przedsiębiorstw zaliczyć należy 12 :

11
12

Kielce, http://www.wikipedia.org.wiki/Kielce.
Prezentacja

gospodarcza

„Miasto

przyjazne

dla

inwestorów”,

plik

do

pobrania

na

stronie:

http://www.um.kielce.pl/inw/index.html.
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1. Cersanit S.A. – ceramika łazienkowa, (Blue Chip warszawskiej giełdy),
2. Echo Investment S.A. – firma developerska, (Notowana na giełdzie papierów
wartościowych),
3. Kolporter S.A. – dystrybutor prasy,
4. MAC Edukacja S.A. – wydawca podręczników,
5. Dorbud S.A. – przedsiębiorstwo budowlane,
6. Cefarm Kielce S.A. – branża farmaceutyczna.
7. WSS „Społem” S.A. - branża spożywcza,
8. Centrostal S.A. - obrót wyrobami hutniczymi,
9. Agroma – handel urządzeniami rolniczymi,
10. Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. – sięgająca tradycją do Huty Miedzi „Aleksandra”
z 1817 roku,
11. Formaster S.A. – producent armatury hydraulicznej,
12. CPP Prema S.A. - pneumatyka siłowa i sterująca,
13. Chemar – zakłady urządzeń chemicznych i armatury przemysłowej.
Pomimo bogatych zasobów mineralnych, wg diagnozy przedstawionej w Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Polityki Regionalnej, województwo świętokrzyskie należy do grupy województw
charakteryzujących się najmniejszą wartością produkcji sprzedanej (obok podlaskiego, lubelskiego,
opolskiego i warmińsko – mazurskiego). Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na klimat inwestycyjny
miasta.
Liczba pracujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 246 osób) na
1000 mieszkańców jest mniejsza od średniej krajowej (podobnie jak w województwie podkarpackim,
podlaskim i lubelskim). Rozwój sektora MSP jest mało dynamiczny, chociaż na przestrzeni lat 19982002 widoczna była znaczna poprawa w stosunku do województw z podobnym problemem.
Obszar rolniczy stanowi 60% województwa, poziom zatrudnienia w sektorze I wynosi 31% (III miejsce
w kraju). Tak słaba sytuacja gospodarcza całego regionu rzutuje na postrzeganie Kielc (stolicy
województwa) jako miasta zacofanego, mało nowoczesnego, ubogiego.
Krokiem w kierunku zmiany tego wizerunku oraz zbudowania wizji Kielc, jako nowoczesnej stolicy
czystego regionu, mogłoby być skierowanie uwagi na możliwości wykorzystania energii odnawialnej.
Działania takie podejmuje ŚCITT, które chce realizować projekt "Produkcja i pozyskiwanie biomasy
dla potrzeb energetyki w województwie świętokrzyskim". Celem projektu jest wdrożenie
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w województwie świętokrzyskim sytemu produkcji energii cieplnej opartego na odnawialnych
źródłach energii.
Ciekawą koncepcją byłoby również wykorzystanie energii wiatru. Co prawda w Programie ochrony
środowiska dla miasta Kielce (Kielce, lipiec 2004) 13 w podrozdziale 4.1 – Wykorzystanie energii
odnawialnej stwierdza się, iż „Obecnie głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa
i energia wodna. Natomiast energia geotermalna, wiatru i promieniowania słonecznego mają
mniejsze znaczenie. (...) Miasto Kielce nie posiada odpowiednich warunków dla rozwoju energetyki
geotermalnej, wiatrowej i wodnej.
Jednocześnie jednak w dalszej części tego opracowania można przeczytać o planach miasta
w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, które zakładają m.in.: „wykorzystanie energii
wodnej przy koncepcji instalacji elektrowni przepływowych na rzekach Bobrzy i Lubrzance oraz
wykorzystanie energii geotermalnej na bazie opracowania PAN dla obszaru potencjalnego
w Dyminach”.
Z poniższych założeń wynika, iż istnieje prawdopodobieństwo rozwoju elektrowni wiatrowych na
Kielecczyźnie. Tego typu inwestycje mogłyby stanowić duży atut dla promocji miasta i regionu,
a także dopomóc w odwróceniu stereotypów przypisywanych miastu.
Hasło „Wieje jak w Kieleckiem”, które często pojawia się wśród negatywnych skojarzeń wiązanych
z miastem (o tym w dalszej części opracowania), mogłoby w końcu posłużyć promowaniu jakiegoś
rodzaju inwestycji gospodarczych. Ponadto świetnie komponowałoby się z budowaniem wizerunku
Kielc jako miasta czystego, ekologicznego, dbającego o środowisko i myślącego perspektywicznie,
podążającego za wymogami UE (w krajach UE do 2010 r 12% całej energii zużywanej przez państwa
członkowskie powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych - w Polsce szacuje się, że będzie to ok.
5,3% - 6,1%). Wskazane byłyby szczegółowe badania prędkości i natężenia wiatru w poszczególnych
częściach regionu.

1.5. Infrastruktura otoczenia biznesu
Województwo świętokrzyskie jest regionem, w którym instytucje otoczenia biznesu powstają
najrzadziej (podobnie jak w województwie lubelskim i opolskim). Nie oznacza to jednak, że samo
miasto Kielce nie pracuje nad rozbudowują infrastruktury otoczenia biznesu, do której zaliczyć
należy:
a) instytucje wspierania biznesu i ośrodki szkoleniowo – doradcze;
b) instytucje pozarządowe wspierające przedsiębiorczość;
c) drugi pod względem wielkości w Polsce ośrodek wystawienniczy - Targi Kielce;

13

dokument dostępny na stronie: http://www.um.kielce.pl/srodowisko/index.php?bip=9983.
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d) banki;
e) szkolnictwo wyższe.

Do najważniejszych instytucji wspierania biznesu w Kielcach zaliczyć należy:
- Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową – organizację samorządu gospodarczego, zrzeszającą
ponad sto firm, które zatrudniają ogółem ok. 14 tys. osób. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
należy do sieci 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu – Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Powstała w wyniku dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu
stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy poprzez: oddziaływanie na władze
państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,
nawiązywanie kontaktów gospodarczych, zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji
przydatnych

w

działalności

gospodarczej,

prowadzenie

szkoleń

i treningów

zawodowych,

organizowanie spotkań ludzi biznesu. W celu przygotowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku
Europejskim Izba prowadzi i afiliuje:
-

Centrum Euro Info - przedstawicielstwo Komisji Europejskiej,

-

Biuro Promocji i Informacji Gospodarczej ''InfoData'',

-

Agencję KUKE,

-

Radę Dyrektorów,

-

Klub eksporterów i importerów;

- Stowarzyszenie Forum Pracodawców – regionalne zrzeszenie małych i średnich przedsiębiorców,
skupiające przedsiębiorców niemal wszystkich branż gospodarki. Forum zajmuje się inicjowaniem
działalności gospodarczej, promocją przedsiębiorstw oraz wydawaniem opinii do projektów ustaw
i rozporządzeń gospodarczych. Prowadzi również działalności naukowo - badawczą, szkoleniową
i wydawniczą;
- Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców 14 , zrzeszającą 43 jednostki organizacyjne (17 cechów,
10 spółdzielni rzemieślniczych, 15 jednostek gospodarczych, 1 hurtownia zaopatrzenia rzemiosła).
W cechach zrzeszonych jest ponad 2100 zakładów rzemieślniczych, w tym około 1400 zakładów na
terenie woj. świętokrzyskiego. Na terenie miasta Kielce działa około 700 zakładów. Celem Izby jest
udzielanie informacji prawnej i gospodarczej, ułatwienia w nawiązywaniu kooperacji, marketing
i promocja wyrobów rzemieślniczych oraz reprezentowanie rzemieślników przed organami
administracji państwowej i samorządowej. Izba prowadzi również działalność szkoleniową;

14

http://www.um.kielce.pl/um_polish/eko.html

15

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 15 (SCITT), którego zadaniem jest
pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie
wspierania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji, usług, edukacji i zarządzania.
Partnerami SCITT są małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy nowo powstające, ośrodki naukowo badawcze, samorządy lokalne, indywidualni przedsiębiorcy i wynalazcy;
- Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu S.A. 16 , pomagającą w organizacji konsorcjów
gospodarczych,

popularyzującą

informacje

o

potencjalnych

możliwościach

inwestycyjnych,

oferującą doradztwo prawne dla inwestorów zagranicznych, usługi promocyjne i marketingowe.
Agencja prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy, udzielający bezpłatnych informacji dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą;
- Oddział Brytyjsko - Polskiej Izby Handlowej, prowadzący działalność mającą na celu wspieranie
rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.
Działalność gospodarczą kieleckich przedsiębiorców wspomagają również instytucje szkoleniowo doradcze,

takie

jak

Zakład

Doskonalenia

Zawodowego,

Kieleckie

Towarzystwo Naukowe,

Wojewódzka Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji, oraz oddziały wojewódzkie: Stowarzyszenia Księgowych, Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 17
Prestiżową organizacją, wspierającą rozwój kieleckiego biznesu, jest Świętokrzyska Loża Business
Center Club. Loża liczy 22 członków. Interesującym aspektem jej działalności jest współpraca
z organizacjami wchodzącymi w skład Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
którego Loża świętokrzyska jest członkiem.
Wśród najważniejszych kieleckich organizacji pozarządowych wymienić należy między innymi:
- Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadzące działalność na
rzecz samorządów lokalnych, administracji, organizacji pozarządowych. Centrum dysponuje
ofertą doradczą i konsultingową z zakresu planowania strategicznego, zarządzania jakością,
partycypacji społecznej i funduszy strukturalnych. Prowadzi usługi szkoleniowe i doradcze
dla przedsiębiorców, szczególnie z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł pomocy
przedakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych;
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Doradców Rozwoju Regionalnego, którego członkami są
m. in. przedstawiciele sfery biznesu, edukacji, kultury, jednostek samorządu terytorialnego,
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instytucji

finansowych

oraz

absolwenci

Międzynarodowych

Studiów

Podyplomowych

w Zakresie Integracji Europejskiej.
Najistotniejszą rolę w funkcjonowaniu kieleckiego biznesu pełnią Targi Kielce – drugie co do
wielkości centrum wystawiennicze w Polsce.
Targi Kielce dysponują drugą pod względem wielkości w kraju własną powierzchnią wystawową,
sięgającą 30 tys. m2 w klimatyzowanych pawilonach wystawowych oraz ponad 2 razy większą
zewnętrzną powierzchnią ekspozycyjną. Obiekty wystawiennicze Targów Kielce przystosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają pełną infrastrukturę targową - od wody i prądu, po
Internet i specjalistyczne usługi teleinformatyczne, dostępne na każdym stoisku w pawilonie i na
terenie otwartym.
W roku 2005 odbyły się w Kielcach 32 imprezy targowe i wystawiennicze, na rok 2006 zaplanowano
ich 26 (od Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej, przez Targi Energetyki, Edukacyjne,
Budownictwa Mieszkaniowego, Ogrodnictwa, Dewocjonaliów, Turystyczne do imprezy o największym
prestiżu – Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego). Targi są największym atutem Kielc
w obszarze gospodarki. Przyciągają nie tylko potencjalnych inwestorów, ale często także ludzi
polityki, mających wpływ na rozwój regionu. Targi mogą stać się jednym z głównych motywów
promujących miasto i poprawiających jego wizerunek. Organizacja targów wpływa bowiem również
na rozwój tzw. usług okołotargowych – noclegowych, transportowych, gastronomicznych,
rozrywkowych.
Centrum Konferencyjne Targów Kielce oferuje również kompleksową obsługę konferencji,
sympozjów, seminariów i szkoleń. Zapewnia tłumaczenia symultaniczne, obsługę cateringową
spotkań oraz transport do hoteli i atrakcyjnie położonych ośrodków na terenie Kielc i okolic.
Poza Targami Kielce, usługi z zakresu organizacji, obsługi i realizacji konferencji i szkoleń oferuje
również:
-

Kieleckie Centrum Biznesu – ośrodek kongresowy zlokalizowany w budynku Exbud Skanska S.A.
przy trasie Warszawa – Tarnów. Dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami biurowymi, salami
konferencyjnymi oraz salą aukcyjno-konferencyjną z możliwością tłumaczeń symultanicznych
w 5 językach. W skład Centrum Biznesu wchodzi Hotel Kongresowy (trzygwiazdkowy, dawny
Exbud), restauracje, drink bary, biura, pomieszczenia rekreacyjne (sauna, siłownia, jacuzzi,
bilard, salon masażu), wielopoziomowy parking na 200 miejsc i myjnia samochodowa.
Dodatkowo oferta Centrum Biznesu obejmuje powierzchnię wystawową w holu budynku
głównego i foyer Sali Kongresowej, gdzie można umieścić 20 stoisk wystawowych, każde
o powierzchni 4 m2. Centrum poleca usługi marketingowe i konsultingowe;

-

Świętokrzyskie

Centrum

Innowacji

i

Transferu

Technologii

korzystające

z

zaplecza

konferencyjnego w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.
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Obsługę finansową przedsiębiorców i mieszkańców Kielc zapewnia ponad dwadzieścia banków, biura
maklerskie, firmy i biura konsultingowe.
Dostęp do środków kredytowych ze źródeł pozabankowych w całym województwie oferują nowo
powstającym podmiotom zaledwie trzy lokalne fundusze pożyczkowo-poręczeniowe (w Pierzchnicy,
Końskich i Starachowicach). Ponadto w regionie nie funkcjonuje żadna instytucja typu venture
capital. Sytuacja taka nie sprzyja innowacyjności regionu i hamuje rozwój przedsiębiorczości. 18

Podsumowując:
W Kielcach pojawia się bardzo wielu inwestorów przy okazji wystaw na kieleckich targach. Targi
są też jednym z najważniejszych miejsc generujących fundusze zasilające budżet miasta, prestiż
tego miejsca rośnie, przyjeżdża coraz więcej wystawców. W mieście istnieją organizacje
wspierające rozwój biznesu, zarówno doradcze jak i szkoleniowe. Kielce dysponują centrami
konferencyjnymi umożliwiającymi organizację konferencji, sympozjów i szkoleń. W połączeniu
z bogactwem jakim jest położenie Kielc w centrum gór Świętokrzyskich oraz walory środowiska
naturalnego, Kielce mogą aspirować do roli zaplecza konferencyjno – szkoleniowego dla aglomeracji
z Polski południowo – wschodniej.
Co więcej, Kielce posiadają bogate zaplecze „około biznesowe” a także obszerne tereny pod
inwestycje. W strategii promocji należy zatem uwzględnić takie działania, które zmobilizują
potencjalnych inwestorów do włączenia się w działania mające na celu rozwój miasta.
Przemysł Kielc natomiast nie jest silną stroną miasta, wsparcie finansowe jego rozwoju również nie
stanowi atutu miasta. W oparciu o te aspekty Kielce nie powinny budować strategii promocji.

1.6. Potencjał intelektualny miasta Kielce
Kielce są dużym ośrodkiem edukacyjnym, posiadają bogate zaplecze naukowe. Kształcą ponad
57 tysięcy studentów na 2 uczelniach państwowych oraz 12 niepaństwowych uczelniach wyższych
różnego typu o zróżnicowanym profilu. Są tu także dwie szkoły artystyczne – plastyczna i muzyczna.

18

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004, s.18-19.

18

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

LP.

Nazwa szkoły

Uprawnienia
nadawania
tytułów
naukowych

Szkoły państwowe:
1.

Politechnika Świętokrzyska

studia II i III
stopnia

2.

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

studia II i III
stopnia

Szkoły prywatne:
1.

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

studia I stopnia,
II stopnia na
kierunkach
Ekonomii i
Filologii

2.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

studia I stopnia,
II stopnia na
kierunku
Ekonomia

3.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach

studia I stopnia,
II stopnia na
kierunku
Ekonomia

4.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

tylko studia
I stopnia

5.

Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki w Kielcach

tylko studia
I stopnia

6.

Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką

tylko studia
I stopnia

7.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa

tylko studia
I stopnia

8.

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

tylko studia
I stopnia

9.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

tylko studia
I stopnia

10.

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

-

Ośrodki zamiejscowe:
1.

Świętokrzyski Instytut Teologiczny przy Wydziale Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego – filia w Kielcach

studia II i III
stopnia

2.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – punkt konsultacyjny w Kielcach

studia II i III
stopnia

3.

filia Wyższej Szkoły
Dziennikarstwa

tylko studia
I stopnia

Dziennikarstwa

w

Warszawie

-

Instytut

Dwie największe państwowe uczelnie - Akademia Świętokrzyska i Politechnika Świętokrzyska,
zatrudniają 85% wszystkich pracowników naukowych i kształcą 76 % studentów. Pozostałe uczelnie
mają status niepaństwowych szkół wyższych.
Najnowocześniejszą bazę dydaktyczną i socjalną posiada Politechnika Świętokrzyska, obsługuje ona
również Centrum Laserowych Technologii Metali oraz nowoczesną, skomputeryzowaną Bibliotekę
19
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Główną. Akademia Świętokrzyska jest z kolei największym ośrodkiem w zakresie nauk
humanistycznych. Posiada również nowoczesne obserwatorium astronomiczne.
Z uwagi na cel niniejszego opracowania – przygotowanie strategii promocji miasta Kielce, należy
stwierdzić, iż zaplecze naukowe miasta stanowi jego duży atut i może zostać postrzegane jako
szansa w procesie kreowania wizerunku miasta. Młode, dynamiczne, dobrze wykształcone pokolenie
ma szansę odwrócić wiele negatywnych stereotypów miasta. Warunkiem zainicjowania takiego
procesu jest jednak przede wszystkim:
a)

utrzymanie studentów w Kielcach po zakończeniu przez nich edukacji. Zły wizerunek
miasta, a także brak nowych inwestycji i zbyt powolny rozwój rynku pracy, mogą
doprowadzić do migracji młodych, wykształconych osób do większych ośrodków
przemysłowo – usługowych: stosunkowo nieznacznie oddalonej od Kielc Warszawy, Łodzi,
Lublina i Krakowa;

b)

zmiany wizerunku uczelni kieleckich (dotychczas nawet przez samych kielczan nie są one
postrzegane jako szkoły o bardzo wysokim poziomie dydaktycznym) oraz większej ich
promocji

(instytucje,

takie

jak

Centrum

Laserowych

Technologii

Metali

oraz

obserwatorium astronomiczne, stanowią ogromny, niewykorzystany zasób wizerunkowo –
promocyjny miasta).

1.7. Infrastruktura techniczna miasta, komunikacja wewnątrz Kielc
Pomimo, iż komunikacja wewnętrzna Kielc jest dobrze rozwinięta i 11% mieszkańców (wg badań
ilościowych przeprowadzonych w lipcu 2005 przez IQS Quant Group) uznaje ją za atut miasta, jej
walory znacznie ogranicza fatalny stan dróg miejskich. Aż 35% mieszkańców Kielc uznało jakość
nawierzchni za największą słabą stronę miasta. Również znaczna część przedsiębiorców (26%)
z całej Polski wspomina brak dróg i komunikacji w Kielcach, jako najistotniejsze czynniki hamujące
wzrost gospodarczy miasta.
Badania jakościowe przeprowadzone przez dr Janinę Kowalik 19 wskazują natomiast na następujące
problemy związane z dostępnością komunikacyjną wewnątrz Kielc:


zbyt mała przepustowość ulic;



nieprzemyślane decyzje przy przebudowach ulic, zbędne ograniczenia prędkości, braki lub
nadmiar sygnalizacji świetlnej;
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nadmiar oznakowania pionowego, które wprowadza chaos komunikacyjny;

J. Kowalik, Kielce – moje Miasto. Priorytety inwestycyjne w Mieście w ocenie mieszkańców, Fundacja

Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kielce 2004, s. 72 – 74.
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drogi wylotowe w kierunku Opatowa (ul. Sandomierska) i Tarnowa (ul. Tarnowska
i ul. Ściegiennego) nie spełniają już swojej roli, nie są przygotowane do obecnego natężenia
ruchu.

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających Kielce,
władze miasta muszą koniecznie podjąć inicjatywy zmierzające do poprawy stanu dróg. Pierwszym
etapem było uwzględnienie tego zadania, jako priorytetowego w „Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym na lata 2006-2010”. Planuje się m. in. następujące inwestycje 20 :
-

przebudowa ul. Łódzkiej (od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków);

-

przebudowa ul. Łódzkiej (od ul. Hubalczyków do granicy miasta);

-

budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74);

-

przebudowa węzła ul. Żelazna - 1 Maja - Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego –
(I etap realizacji - połączenie ul. Żelaznej z ul. Zagnańską);

-

przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej (droga wojewódzka
nr 762);

-

przebudowa ul. Ściegiennego (od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej oraz skrzyżowanie
z ul. Kalinową i Leśniówka).

Ważną zakończoną inwestycją jest przebudowa ul. Jesionowej, ważnej drogi wylotowej na Łódź.
Obecnie realizowana jest budowa węzła drogowego między ulicami: Jaworskiego, Radomską
i Bęczkowską. Po zakończeniu inwestycji usprawniony zostanie ruch w mieście, a także ułatwiony
wyjazd w kierunku Radomia.
Bardzo istotnym problemem do rozwiązania pozostaje również przebudowa dróg prowadzących do
terenów wystawienniczych Targów Kielce. W czasie trwania targów pojawiają się problemy
z rozładowaniem ruchu na drogach dojazdowych. Brak jest odpowiednio dużego parkingu dla
odwiedzających. Nie bez znaczenia pozostają także kwestie estetyczne i wygląd dróg wiodących do
terenów targowych. Przeprowadzony remont dojazdowej ul. Batalionów Chłopskich, wydaje się
niewystarczający - pomimo budowy chodników dla pieszych, pozostaje kwestia zbyt wąskiej ulicy,
wysokich krawężników, uniemożliwiających parkowanie na chodnikach. Biorąc pod uwagę fakt,
iż Targi są jedną z najważniejszych wizytówek Kielc, stan taki negatywnie wpływa na kreowanie
wizerunku miasta.
Diagnozując sytuację w zakresie infrastruktury technicznej, należy również ocenić jakość
komunikacji miejskiej. Głównym przewoźnikiem w obszarze administracyjnym miasta w zakresie
przewozów masowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Eksploatuje ono ponad 40 linii
autobusowych, z których część to linie podmiejskie, wiążące z Kielcami obszary przyległe sąsiednich
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gmin. Biorąc pod uwagę łączną długość linii MPK w Kielcach, należy przyjąć, że na 1000
mieszkańców przypada ok. 3,52 km linii 21 .
W mieście funkcjonuje jedna nocna, łącząca centrum z największymi osiedlami kieleckimi. Z punktu
widzenia planów rozwoju i rewitalizacji centrum miasta oraz mając na uwadze plany promocyjne,
które zakładają między innymi pobudzenie nocnego życia w mieście, jedna linia nocna może być
niewystarczająca.
Od września tego roku w kilku autobusach niskopodłogowych zainstalowane zostały ekrany,
na których wyświetlane są filmy reklamowe, nie tylko dotyczące firm, ale również samego miasta.
Tego typu środek komunikacji podnosi prestiż miasta, należy go więc wykorzystać w latach
kolejnych w kampaniach promocyjnych. Być może warto ten pomysł rozwijać.
W Kielcach intensywnie rozwijają się również indywidualne usługi przewoźnicze. Obecnie działa
ponad 20 firm taksówkarskich, zarejestrowanych jest ok. 750 taksówek osobowych. Coraz
popularniejsze stają się usługi radio taxi – ze względu na ich niskie ceny, bezpłatny dojazd i milszą
obsługę.

1.8. Potencjał turystyczny miasta Kielce
1.8.1. Infrastruktura noclegowa miasta
W województwie świętokrzyskim znajdują się 124 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
(16 i ostatnie miejsce w kraju), w tym jedynie 29 hoteli (13 miejsce w Polsce). Baza noclegowa
województwa zapewnia 8 299 miejsc noclegowych, z tego 2 569 w hotelach.
Struktura bazy noclegowej województwa charakteryzuje się relatywnie małą liczbą tanich obiektów
noclegowych (domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, kempingów, pól biwakowych czy
kwater prywatnych) w stosunku do hoteli i pensjonatów. Jednocześnie brakuje również hoteli
najwyższych kategorii (cztero i pięciogwiazdkowych), przystosowanych do obsługi wymagających
gości targowych.
Niewystarczająca jest również oferta turystyczna kierowana do specyficznych grup turystów,
uprawiających turystykę kwalifikowaną, naukową, szkolną, leczniczą, sakralną. Turyści ci, z uwagi
na specyficzne cele podróży, mają również specyficzne wymagania.
Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obszarze całego
województwa (dane szacunkowe) zlokalizowanych jest 418 gospodarstw agroturystycznych.
Dysponują one około 3367 miejscami noclegowymi w 1142 pokojach (przy domach gospodarzy) i 351
miejscami noclegowymi w 56 domach samodzielnych.
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Około 80% miejsc noclegowych województwa znajduje się w Kielcach i północnej części
województwa. W samym mieście Kielce funkcjonuje 9 22 kategoryzowanych hoteli i jedno schronisko
młodzieżowe. Pozostałe obiekty nie spełniają ustawowych wymogów kategoryzacji.
Kieleckie hotele to obiekty głównie 2 i 3 gwiazdkowe, niewielkie i mało reprezentacyjne. W mieście
brakuje hoteli o podwyższonym standardzie (dwóch najwyższych kategorii) dla bardziej
wymagających gości targowych – VIPów. Z uwagi na rozwój Targów Kielce, konieczna będzie
rozbudowa hotelowej bazy noclegowej (już obecnie w trakcie imprez targowych ilość miejsc
noclegowych w Kielcach jest niewystarczająca).
W odpowiedzi na powyższy problem inwestorzy rozpoczęli już budowę hotelu w centrum miasta.
Planowana jest również budowa dwóch nowych obiektów w okolicach Targów Kielce. Nie rozwiązuje
to jednak problemu tanich noclegów, dla ludzi którzy mogliby przyjeżdżać do Kielc na weekendy,
lub kilkudniowe wypady za miasto (tego typu grupy turystyczne zostały wskazane jako potencjał
turystyczny dla Kielc przez IQS Quant Group, przeprowadzającą badania dotyczące wizerunku stolicy
województwa świętokrzyskiego).
Do słabości miasta w obszarze bazy noclegowej należy zaliczyć również brak odpowiedniej
informacji, dotyczącej całej i aktualnej bazy noclegowej Kielc (np. na stronach internetowych
wymieniane są tylko niektóre obiekty).

1.8.2. Baza sportowa Kielc
Miasto Kielce kładzie w ostatnich latach duży nacisk na rozwój i renowację bazy sportowo –
rekreacyjnej. Bogata oferta miasta w zakresie możliwości uprawiania sportów stanowi niewątpliwy
atut zarówno w kontekście wewnętrznego wizerunku miasta (mieszkańcy bardziej lubią swoje
miasto, jeśli oferuje im ono możliwości rozrywki na wysokim poziomie), jak również zewnętrznego
postrzegania Kielc. W pierwszym przypadku istotne będzie oferowanie mieszkańcom bazy dostępnej
również w innych miastach, a związanej przede wszystkim z dbaniem o dobrą kondycję fizyczną
(hale sportowe, siłownie, fitness itp.). W drugim przypadku konieczne jest zaoferowanie takich
obiektów czy imprez sportowych, które są niepowtarzalne i wyróżniają miasto w skali całego kraju
lub regionu (mecz piłkarski, wyciągi narciarskie itp.).
W przypadku Kielc ważnym atutem jest umożliwienie mieszkańcom i gościom miasta aktywnego
wypoczynku (uprawiania sportów, zarówno tradycyjnych, jak i ekstremalnych).
Bazę sportową tworzy w mieście:
-

5 hal sportowych (z widownią), w tym bardzo nowoczesna hala sportowa MOSiR, planowane
otwarcie w czerwcu 2006,
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-

5 basenów, w tym 3 kryte pływalnie, dodatkowo w podkieleckich Nowinach kryta pływalnia
Perła z licznymi wodnymi atrakcjami (zjeżdżalnie, masaże podwodne, przeciwprądy, sauny,
mini basen dla dzieci itp.); w okolicach basenu odkrytego na ul. Szczecińskiej (MOSiR) zimą
wylewane jest lodowisko,

-

8 dużych sal treningowych,

-

4 stadiony (1 lekkoatletyczny, 1 wielofunkcyjny oraz 2 piłkarskie),

-

8 boisk do piłki nożnej,

-

14 kortów tenisowych,

-

2 trasy narciarskie (z wyciągami).

Dużą popularnością wśród cyklistów cieszy się ścieżka rowerowa, prowadząca od zalewu
na Szydłówku, doliną Silnicy, ul. Gagarina, aleją Legionów obok Kadzielni do Stadionu Leśnego. Trwa
rozbudowa ścieżki w kierunku ul. Witosa a docelowo będzie się nią można dostać do lasów
w okolicach Zagnańska. Obecnie trasa ma ok. 5,3 km. Z miejsca, gdzie oficjalnie kończy się ścieżka,
można pojechać w stronę Stadionu, gdzie znajduje się kilkanaście ścieżek, dróżek, a także
asfaltowych alejek. Tam także znajduje się tor przeszkód dla rowerzystów. Górski tor rowerowy
zlokalizowano blisko centrum, na zboczach góry Pierścienicy.
Aktywnemu wypoczynkowi służy także wytyczony wokół Kielc szlak widokowy (dł. 85 km) oraz
oznakowany Miejski Szlak Turystyczny. Tuż pod Kielcami, w Miedzianej Górze znajduje się
wyścigowy tor samochodowy (Tor Kielce), zaś w Masłowie - lotnisko sportowo-dyspozycyjne
aeroklubu kieleckiego, stwarzające warunki dla spadochroniarstwa i szybownictwa.
W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego leży kompleks lasów iglastych, oferujący
świetne warunki do uprawiania atletyki terenowej, biegów przełajowych, narciarstwa, kolarstwa
szosowego i górskiego.
Pomimo, iż miasto intensywnie rozwija zaplecze sportowe (obecnie najważniejsza inwestycja
w mieście – modernizacja zespołu obiektów stadionu piłkarskiego Błękitnych wraz z budową nowego,
nowoczesnego stadionu i całkowitą rewitalizacją hali lekkoatletycznej, zakończona zostanie
w marcu 2006 roku), znaczna część obiektów nadal pozostaje nie odnowiona i budzi zastrzeżenia
mieszkańców. Istnieją jednak realne szanse na zmianę takiego stanu. Przedstawiciele Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyli na przykład w Ministerstwie Gospodarki i Pracy wstępny projekt
budowy basenu olimpijskiego.
Nowy stadion w Kielcach będzie miał pojemność 15 550 miejsc siedzących. Przewidywane są
dwukondygnacyjne, zadaszone trybuny. Na stadionie znajdą się: boisko główne z podgrzewaną płytą
o wymiarach 105x68 m, oświetlenie 1411 luksów (norma UEFA), pełne zaplecze dla kibiców,
nowoczesne nagłośnienie, monitoring (8 kamer) oraz dwa boiska treningowe (w tym jedno
ze sztuczną nawierzchnią). Obiekt ma spełniać wymogi Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).
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Stadion będzie mógł zostać wykorzystany do organizacji ogólnopolskich, spektakularnych imprez
sportowych, które być może będą mogły przyciągnąć dodatkowych turystów poszukujących
specyficznych wrażeń.
Nową atrakcją dla mieszkańców Kielc jest także pole do minigolfa w okolicach stoku Telegraf
oraz powstały obok, bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci. Tego typu miejsca do rekreacji całej
rodziny (tereny zielone, miejsca gdzie można bawić się całą rodziną) poprawiają wizerunek miasta
w oczach jego mieszkańców.
Zimą w Kielcach i w najbliższych okolicach miasta funkcjonuje sześć stoków wyposażonych
w orczykowe i talerzykowe wyciągi narciarskie: na Telegrafie (405 m trasy) oraz Górze Pierścienicy –
wyciąg Na skoczni (500 m trasy) a także w Tumlinie (300 m trasy), na Górze Radostowej (800 m
trasy) i Krajnie – Zagórzu (770 i 740 m trasy) oraz nowo otwarty wyciąg na Widełkach. Na wszystkie
z nich można dojechać bezpośrednio autobusem linii miejskiej. W planach są również 2 trasy
narciarskie 23 w Bodzentynie na Górze Miejskiej, pierwsza w Polsce centralnej stacja narciarska
łącząca trasy na wschodnim stoku Radostowej oraz przeciwległej górze Wymyślona, możliwe jest
również ponowne otwarcie zamkniętego wyciągu w Mąchocicach – Ameliówce (300 m trasy).
Sporty narciarskie cieszą się w Kielcach tak dużym zainteresowaniem, że istniejąca infrastruktura
jest absolutnie niewystarczająca. Zbyt mała przepustowość wyciągów powoduje tłok na stokach oraz
tworzenie się gigantycznych kolejek. Trudności wynikają również z niewystarczającej liczby miejsc
parkingowych. Bez wsparcia w rozbudowie infrastruktury i otwarcia nowych wyciągów, miasto
powinno się wstrzymać w kwestiach intensywnej promocji Kielc, jako ośrodka sportów zimowych.
Tego typu obietnica, za którą nie idą realne korzyści dla klientów miasta, nie doprowadzi
do poprawy wizerunku miasta.
Od 2003 roku w okolicach Kielc działa również 65-cio metrowy tor saneczkowy. Tor jest częścią
projektu "Park Ślichowice", zakładającego wybudowanie dodatkowo dwóch boisk: do piłki nożnej
i do koszykówki. Będzie to kolejny kompleks sportowy na Ślichowicach.
Oferta rekreacyjna miasta zawiera również możliwość uprawiania jazdy konnej. W Kielcach
i okolicach znajduje się kilka stadnin i ośrodków jazdy konnej. Oferują one nie tylko naukę jazdy
i jazdę rekreacyjną, ale również organizację imprez, szkoleń, pobyty wakacyjne, itp.
W Miedzianej Górze koło Kielc zlokalizowany jest tor samochodowy „Kielce” wraz z torem
kartingowym. Odbywają się tu cykliczne imprezy sportowo – sprawnościowe, m. in. dla dziennikarzy
(Grand Prix Fiat Auto Poland), policjantów (konkurs pod nazwą "Policjant Roku"), dealerów
samochodów, rajdy i konkursowe jazdy sprawnościowe, szkolenia w ramach doskonalenia techniki
jazdy, szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego, imprezy integracyjne dla Firm.
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informacje z internetowego wydania Słowa Ludu, http://www.slowo.com.pl/kielce/?dod=11&id=3104,

9.11.2005.
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Gospodarzem toru jest Automobilklub Kielecki i Ośrodek Sportowo – Turystyczny „Moto-Raj” 24 .
W obrębie miasta znajduje się również niewielki zalew z przystanią żeglarską. W 1999 roku powstała
w Kielcach Grupa Regatowa CK Kielce. Głównym celem żeglarzy tworzących Grupę jest zaistnienie
we wszystkich liczących się w Polsce imprezach regatowych i próba walki z krajową czołówką. Być
może, mając na uwadze promocję Kielc, Urząd Miasta powinien wspierać Grupę finansowo przy
okazji zawodów a docelowo również przy okazji organizowania własnych, ogólnopolskich imprez
żeglarskich.
W regionie kieleckim możliwości uprawiania sportów wodnych istnieją również na zbiornikach na
rzekach, m. in. w Sielpi, Cedzynie, Chańczy i Golejowie. Umożliwiają uprawianie żeglarstwa,
narciarstwa wodnego i windsurfingu.
Z punktu widzenia promocji miasta i jego wizerunku ważna jest również reprezentacja sportowa.
Sława zespołu sportowego podnosi prestiż miasta, niejako rozsławiając jego imię.
Kielce mogą pochwalić się klubem piłkarskim Kolporter Korona Kielce oraz zespołem piłki ręcznej
mężczyzn KS Vive Kielce. Ponadto kielecki sport reprezentuje KS Stella (łucznictwo) oraz KSS
Kolporter (piłka ręczna kobiet).

1.8.3. Rozrywka
Aby miasto mogło funkcjonować jako ośrodek konferencyjny, szkoleniowy, targowy czy turystyczny,
musi posiadać również odpowiednią bazę rekreacyjno – rozrywkowo – gastronomiczną. Zapraszając
gości do miasta, trzeba im zagwarantować nie tylko atrakcje stricte turystyczne i noclegi,
ale również możliwości zabawy i posiłku.
Wg informatora Miasto Kielce z 2004 r., wydanego przez agencję reklamową „IKS”, w Kielcach są:
-

23 pizzerie,

-

38 pubów,

-

21 kawiarni,

-

29 restauracji,

-

100 barów i jadłodajni,

-

9 miejsc przygotowanych na imprezy taneczne (Hormon, Siódme niebo, Katharsis, Hawana,
Galaktyka, Camelot, Zamkowa, Mefisto, Klinika).

Liczby te nie są imponujące. Być może wpływa to na fakt, iż na głównej ulicy centrum
(Sienkiewicza), życie zamiera już około godziny 21. Pomimo dużej liczby studentów oraz gości
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targowych, „życie nocne” miasta jest bardzo skromne. Brakuje atmosfery i „klimatu” nocnych
klubów, pubów, restauracji. Trudno zatem mówić o skutecznej promocji miasta i spełnieniu
obietnicy określonej w hasłach promocyjnych.
W Kielcach są 3 kina (w tym Moskwa – po remoncie; Kino Studyjne WDK – z bardzo małą salą,
oferujące za to seanse na zamówienie; Kinoplex – obiekt posiadający 7 klimatyzowanych sal
kinowych). Również te liczby nie są imponujące, jednak wystarczające, jak na takiej wielkości
miasto.
W mieście funkcjonują 3 teatry:


Teatr im. Stefana Żeromskiego (z odnowioną fasadą, jednak jego wnętrze nadal wymaga
remontu) – każdy sezon w teatrze kończy się plebiscytem o „Dziką Różę”, podczas którego
publiczność nagradza najlepsze przedstawienia i aktorów;



Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” - jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych teatrów dla
dzieci w Polsce. W repertuarze posiada również inscenizacje dla dorosłych;



Stowarzyszenie Artystyczne Teatr "ECCE HOMO", którego aktorami w większości są uczniowie
Kieleckiego Zespołu Szkół Plastycznych. Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo, w którym
działa Teatr, jest inicjatorem Przeglądu Teatrów Alternatywnych.

Bardzo ważnym obiektem kulturalnym miasta jest Amfiteatr Kadzielnia, zlokalizowany w byłym
kamieniołomie, posiadający 5050 miejsc na widowni. W Kadzielni odbywają się imprezy masowe
zarówno ogólnopolskie, jak również organizowane dla mieszkańców miasta. Amfiteatr jest ciekawym
miejscem pod względem jego walorów wizualnych, jak również geologicznych.
W planach rozwoju miasta uwzględniono m. in. Inwestycję zadaszenia Kadzielni i modernizacji
obiektu. Takie działania zwiększą rangę miejsca, umożliwią organizowanie większej liczby bardziej
prestiżowych imprez.
Organizacją dużych imprez artystycznych i festiwali zajmuje się Kieleckie Centrum Kultury. Centrum
zajmuje nowoczesny obiekt wybudowany na potrzeby teatru i filharmonii. Rozwija działalność
artystyczną, wydawniczą, wystawienniczą i koncertową.
Centrum dysponuje Dużą Salą Koncertową z obrotową sceną i widownią na 700 miejsc oraz
mieszczącą ponad 200 widzów Małą Sceną, a także Galerią Sztuki Współczesnej „Winda”. KCK
patronuje również Ośrodkowi Pracy Twórczej „Wietrznia”. W gmachu Kieleckiego Centrum Kultury
ma swoją siedzibę Świętokrzyska Filharmonia im. Oskara Kolberga. Od 1995 roku KCK sprawuje
również nadzór nad Amfiteatrem „Kadzielnia”.
Niegdyś pod auspicjami KCK, teraz już samodzielnie, funkcjonuje również Dom Kultury „Zameczek”,
sprawujący nadzór nad „Domem Harcerza” – Ośrodkiem Kultury w Kielcach – Białogonie, a także nad
Ośrodkiem Kultury „Ziemowit” w Kielcach.
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Ciekawą, z punktu widzenia możliwości promocyjnych miasta, jest działalność Domu Środowisk
Twórczych. Zlokalizowana w zabytkowym Pałacyku Tomasza Zielińskiego placówka, zajmuje się
upowszechnianiem kultury i sztuki, organizując m. in.:
-

Salon Muzyki Kameralnej (raz w miesiącu);

-

Biesiady Literackie (raz w miesiącu);

-

Pałacowy Salon Muzyki Kameralnej „Cudzoziemcy w Kielcach” (co miesiąc);

-

Czwartki Literackie (co miesiąc);

-

Koncerty Komercyjne - Koncert z „Gwiazdą” (raz w miesiącu);

-

Wiosny Jazzowe (Świętokrzyska Wiosna Jazzowa - w marcu i kwietniu);

-

Koncerty z cyklu „Muzyka w ogrodzie” (raz w tygodniu w miesiącach: lipiec, sierpień,
wrzesień);

-

„Kino letnie w ogrodzie” (raz w tygodniu w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień);

-

Zaduszki Jazzowe (w listopadzie);

W Kielcach każdego roku odbywają się ponadto masowe imprezy kulturalne, w których licznie
uczestniczą mieszkańcy, a które powoli na stałe wpisują się w kalendarz życia miasta. Są to m. in.:
-

Zamkowe Spotkania z Muzyką (współorganizowane w sierpniu przez Stowarzyszenie Polskiej
Młodzieży Muzycznej, Odział w Kielcach, Filharmonia Świętokrzyska);

-

Święto Kielc (największa impreza tego typu w mieście, połączona z jarmarkami, festynami,
wystawami, koncertami itp., organizowana przez Urząd Miasta Kielce w czerwcu);

-

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (organizowane każdego lata przez Urząd Miasta
Kielce, ogólnoeuropejskie, kilkudniowe spotkania młodzieży);

-

Kielecki Festiwal Nauki (organizowany we wrześniu przy współudziale Urzędu Miasta Kielce,
Akademii Świętokrzyskiej i Komitetu Badań Naukowych);

-

Międzynarodowy Festiwal „Jeunesses Musicales” (jesienna impreza Stowarzyszenia Polskiej
Młodzieży Muzycznej Filharmonii Świętokrzyskiej);

-

Ogólnopolski niezależny przegląd form dokumentalnych „NURT” (organizowany pod koniec
listopada przez Kieleckie Centrum Kultury);

-

Sylwester pod gwiazdami (coroczna impreza masowa dla mieszkańców organizowana przez
Urząd Miasta Kielce).

Podsumowując – wypromowaniu miasta jako centrum kulturalno – rozrywkowego potrzebny jest
element określany jako miejsce „kultowe”, wyjątkowe, wyróżniające się, charakterystyczne dla
danej kultury, miasta, regionu. Pomimo, iż bogata wydaje się oferta miasta w zakresie imprez
kulturalnych i oferty rozrywkowej, trudno jest mówić o jednym, konkretnym miejscu lub wydarzeniu
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„kultowym” w Kielcach, takim, w którym nie wypada nie być / bywać. Nawet kawiarnie i puby
w Kielcach są w miarę jednolite (w opinii mieszkańców Kielc), nie ma wyraźnych cech, które by je
identyfikowały i odróżniały. Ponadto jest ich stanowczo za mało.
„Kultowe” miejsca, które mogłyby stać się wyróżnikiem miasta, są definiowane albo subiektywnie,
albo wiążą się z zabytkami Kielc. Sami kielczanie wśród cech, które wyróżniają Kielce od innych
polskich miast często podają właśnie zabytki (Pałac Biskupów, Karczówka – wymienione przez 22%
mieszkańców, Kadzielnia – 12%, ul. Sienkiewicza – 9%).
Centrum miasta Kielc po zamknięciu sklepów i butików wyludnia się, nie można tu mówić o „życiu
nocnym” centrum. Brakuje miejsca, które mogłoby stać się Kieleckim Centrum Kultury Studenckiej
oraz takiego, w którym mogliby licznie spotykać się mieszkańcy. „Sylwester pod gwiazdami”
urządzany jest na Placu Konstytucji 3 Maja, który na co dzień służy jako parking dla petentów
Urzędu Miasta Kielce. Plany inwestycyjne obejmują wprawdzie przebudowę placu (ma tu powstać
parking wielopoziomowy) i zmianę wyglądu Rynku (likwidacja fontanny, wyłączenie Rynku z ruchu
kołowego), są one jednak odległe.
Wydawałoby się, że rolę taką mogłaby pełnić ul. Sienkiewicza (główny deptak miasta) – stając się
symbolem miasta, podobnie jak Krupówki w Zakopanem. W ostatnim czasie powstały przy
ul. Sienkiewicza dwa nowe miejsca udostępnione do celów turystyczno – rekreacyjnych, wydarzeń
kulturalnych, w tym wystaw artystycznych: plac przy ul. Kapitulnej oraz teren przed kawiarnią
Cztery Pory Roku. Miejsca te, jeśli zostaną odpowiednio wypromowane i wykorzystane, mają szansę
stać się miejscami „kultowymi”.

1.8.4. Zabytki i miejsca warte zobaczenia w Kielcach
Jak wspominano już wcześniej, w celu zmiany negatywnych stereotypów (o czym mowa będzie
dalej) kojarzących Kielce z brudem, szarością i blokowiskami, konieczne jest ukazywanie miasta
jako serca regionu. Z Górami Świętokrzyskimi kojarzy Kielce aż 27% przebadanych, w oparciu o tego
typu skojarzenie, warto z pewnością budować promocję miasta.
Rozpatrując potencjał turystyczny Kielc w zakresie miejsc, które warto w mieście zobaczyć, dojść
można do bardzo ważnego z punktu widzenia promocji wniosku. W Kielcach dużo jest atrakcji
różnego typu, różnego rodzaju, skierowanych do różnych grup odbiorców. To, co warte jest
w Kielcach do obejrzenia, zależy od tego, komu chcemy Kielce pokazać. I tak poniżej postarano się
pogrupować atrakcje turystyczne, zabytki i miejsca warte obejrzenia w kategorie, wyznaczone
przez profil potencjalnego turysty:
A. dzieci i młodzież:
-

Europejskie Centrum Zabaw i Zabawek – Muzeum Zabawkarstwa z nową siedzibą przy Placu
Wolności 2;
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-

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”;

-

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, odbywający się w Kielcach co roku w lipcu;

-

Bałtowski Park Jurajski – oddalony o około 80 km od Kielc park z ponad 40 modelami sylwetek
dinozaurów. To pierwszy w Polsce park, którego główną atrakcją są rekonstrukcje
dinozaurów, zarówno świętokrzyskich, jak również gatunków z całego świata. Wiodąca przez
park ścieżka edukacyjna stanowi atrakcję dla oglądających, posiadając jednocześnie dużą
wartość dydaktyczną. W pobliżu parku znajduje się również Ośrodek Jazdy Konnej oraz
zabytkowy młyn, co czyni to miejsce atrakcyjnym z punktu widzenia wycieczek szkolnych oraz
krótkich wyjazdów rodzinnych. Dla Kielc to dodatkowa atrakcja, jeśli chciałby promować się jako
miasto godne odwiedzenia na weekend.

B. ludzie nauki, badacze:
-

Centrum Laserowych Technologii Metali;

-

Obserwatorium i Planetarium Akademii Świętokrzyskiej;

-

Geologiczne atrakcje miasta;

C. miłośnicy muzeów, historii i sztuki:
-

Muzeum Narodowe mieszczące się w Pałacu Biskupów Krakowskich (m. in. płótna artystówmalarzy z okresu od XVII do XX wieku: J. Malczewskiego, S. Wyspiańskiego, J. Kossaka,
A. Gierymskiego, S. Witkiewicza);

-

Oddział kieleckiego Muzeum Narodowego - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
zlokalizowane w części historycznego gmachu Seminarium Duchownego;

-

Oddział kieleckiego Muzeum Narodowego - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku;

-

Muzeum Wsi Kieleckiej - dyrekcja muzeum mieści się w zabytkowym Dworku Laszczyków
z XVIII wieku. Do Muzeum Wsi Kieleckiej należy również Park etnograficzny w Tokarni pod
Kielcami (ok. 20 km od Kielc);

-

Muzeum Zbiorów Geologicznych przy Państwowym Instytucie Geologicznym - ekspozycja skał
i minerałów z Gór Świętokrzyskich;

-

Muzeum Pamięci Narodowej – więzienie kieleckie z lat 1939-1956;

-

Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej - siedzibą placówki jest zabytkowy Dom Praczki na
Wzgórzu Zamkowym. Muzeum jest pierwszym tego typu w Polsce i w Europie Wschodniej.
Znajdują się w nim dzieła około osiemdziesięciu najwybitniejszych polskich artystów, m. in.
Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora i Jerzego Dudy-Gracza;
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-

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;

-

Kościół św. Wojciecha;

-

Zespół klasztorny na wzgórzu Karczówka;

D. ekolodzy i miłośnicy środowiska naturalnego, geolodzy:
-

zrekonstruowany, XVII – wieczny ogród włoski przy Pałacu Biskupów;

-

elementy „największego muzeum geologicznego pod gołym niebem” - rezerwaty Kadzielnia,
Wietrznia, Ślichowice, Biesak – Białogon;

-

ścieżka rowerowa;

-

Park Miejski;

-

7 km od Kielc Jaskinia Raj (jedna z najpiękniejszych krasowych jaskiń w Polsce, oświetlona
elektrycznie i udostępniona do zwiedzania);

-

gołoborza – najbardziej charakterystyczny element Gór Świętokrzyskich;

W tym miejscu należy dodać, iż Kielce nie wykorzystują bogactwa, jakim jest jego położenie oraz
związane z nim rezerwaty i osobliwości geologiczne w mieście i okolicach. Trasy geologiczne nie są
oznaczone, brakuje oferty turystycznej dla szkół i studentów geologii (zielone szkoły, ścieżki
geologiczne), nie ma infrastruktury dla zwiedzających te rejony.

E. zwolennicy sportów ekstremalnych:
-

tor wyścigowy Kielce;

-

lotnisko w Masłowie (Aeroklub Kielce);

-

górskie ścieżki rowerowe;

-

stoki narciarskie;

-

zalew na Szydłówku;

-

stadion piłkarski;

-

zawody paintballa (odbywające się na polu piantballowym przy ulicy Zakładowej /w hali
Targów Kielce/ zawody zorganizowane w ramach Paintball Lotto Liga Kielce);

F. miłośnicy osobliwości:
-

kilka wyjątkowych i unikalnych pomników w Kielcach (włącznie z pomnikiem Milesa Davisa,
Jana Karskiego, Pszczołą);
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-

amfiteatr Kadzielnia;

G. miłośnicy spacerów:
-

trasa dla pieszych wzdłuż ścieżki rowerowej – od zalewu, przez centrum, aż na Kadzielnię;

-

ulica Sienkiewicza (miejski deptak);

-

Rynek, zwany także „starówką kielecką”;

-

Karczówka – wzgórze, na którego szczycie znajduje się rezerwat przyrody z barokowym
kościołem i zabudowaniami klasztornymi, rozciąga się z niego panorama na miasto;

H. interesujący się historią:
-

miejsca martyrologii - teren masowych egzekucji na Stadionie z okresu II wojny światowej;

-

więzienie kieleckie z lat 1939-1956;

-

miejsce głośnego w świecie pogromu Żydów w 1946 r., cmentarz żydowski;

I. miłośnicy literatury polskiej:
-

wymieniane już Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach;

-

Oblęgorek i Muzeum H. Sienkiewicza w okolicach Kielc;

-

miejsce spoczynku Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie niedaleko miasta;

-

Dworek Reja w Nagłowicach;

-

Klasztor na Świętym Krzyżu, miejsce powstania Kazań Świętokrzyskich;

J. osoby starsze/chore:
-

Ośrodek lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowany na terenie powiatu buskiego – w BuskuZdroju i Solcu-Zdroju. Lecznictwo w Solcu-Zdroju również realizowane jest systemem
sanatoryjnym i ambulatoryjnym. Solec posiada zakład przyrodoleczniczy, fizykoterapię oraz
zakład rehabilitacji. 25

25

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004, s.13.
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Wydaje się, iż Kielce, dzięki swojej różnorodności, mogą kierować ofertę do różnych segmentów
rynku. Część będzie zainteresowana ofertą turystyczną, inni stosunkowo bliską odległością do
większych miast i Targami Kielce, możliwością spotkań w gronie osób dysponujących kapitałem
i szukających możliwości jego właściwego ulokowania. Skuteczna promocja nie może jednak
przebiegać wielokanałowo. Całość działań musi zostać spięta jednym, czytelnym i wyraźnym
motywem przewodnim (tzw. „leitmotiv”). Elementem, z którym będzie się kojarzyło miasto,
emblematem, hasłem, atrybutem (jak np. Łeba – letnia stolica Polski, kojarzona tylko z morzem,
Kraków – miasto tysiąca zabytków i tysiąca pubów, Wrocław – miasto spotkań, technologii i uczelni
wyższych).
Takie podejście do promocji miasta może wzbudzić wątpliwości czy różnorodność oferty rekreacyjno
- turystycznej Kielc, to de facto atut, czy być może słaba strona („Kielce dobre są w wielu
dziedzinach, ale w żadnej bardzo dobre”).
Ponadto potencjał turystyczno – rekreacyjny miasta wymaga dużej dbałości o stan i jakość
infrastruktury. Konieczna jest lepsza informacja o miejscach, które warto zobaczyć, ich
oznakowanie (niewątpliwie miastu przydałby się System Informacji Miejskiej). Na stronach UM Kielce
można znaleźć w prawdzie np. informacje o 4 szlakach na terenie miasta (2 zielone, niebieski
i żółty). Jednak nawet mieszkaniec Kielc, miałby kłopoty z ich wskazaniem.
Ponadto do słabych stron zaplecza turystyczno – rekreacyjnego miasta zaliczyć trzeba:
-

miejsca dla narciarzy – łagodne i krótkie trasy, dobre są przede wszystkim dla początkujących
lub dla rodzin z dziećmi uczącymi się jeździć na nartach, natomiast mniej atrakcyjne dla
wymagających entuzjastów narciarstwa i snowboardu;

-

ścieżki rowerowe - nie dokładnie oznakowane, mogłyby być zaletą dla odkrywców,
szukających ucieczki od gwaru miasta. Konieczna jest jednak dokładna informacja,
szczegółowe mapy i promocja tego typu turystyki;

-

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej ma formułę już dość przestarzałą, mało
interesującą i prestiżową. Warto rozpocząć prace nad wynalezieniem nowej koncepcji dla tej
imprezy.

1.9. Wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Kielc
Z przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta ogólnopolskich badań opinii społecznej wynika,
że obecny wizerunek miasta Kielce, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, nie jest korzystny.
Z miastem związanych jest szereg negatywnych stereotypów i upraszczających skojarzeń, które
wypaczają jego prawdziwy obraz i utrwalają niezasłużone oceny. Miasto postrzegane jest jako
biedne i zaniedbane, za czym idą skojarzenia z brakiem bezpieczeństwa, przemocą i agresją.
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Przeprowadzone badania socjologiczne wykazały, że Kielce postrzegane są przez Polaków jako
miasto niebezpieczne, małe, zaściankowe, zacofane. Niewiele osób kojarzy je z rzeczywistymi
atutami, jakimi miasto może się pochwalić: górami, świeżym powietrzem, licznymi bogactwami
geologicznymi oraz targami – największym gospodarczym atutem miasta.
Negatywna stygmatyzacja Kielc z całą pewnością pociąga za sobą pewien dyskomfort psychologiczny
wśród samych kielczan, rysując się jako rodzaj „psycho-społecznego kosztu”. Przede wszystkim
jednak, zagraża ona spadkiem zainteresowania Kielcami ze strony potencjalnych inwestorów
i potencjalnych odwiedzających, grozi marginalizacją miasta.
Społeczne odczytywanie Kielc, jako miasta prowincjonalnego grozi z kolei sukcesywnym
pogarszaniem

się

wszystkich

wskaźników

społecznego

i

gospodarczego

rozwoju,

podnosi

prawdopodobieństwo jego gospodarczej i społeczno-kulturowej marginalizacji.
Z drugiej strony, Kielce posiadają również szereg obiektywnych atutów i idących za nimi
pozytywnych skojarzeń (dogodne położenie, liczne atrakcje turystyczne i krajobrazowe itd.).
Z pewnością można też mówić o pozytywnym stereotypie Kielc i kielczan (silna identyfikacja
z tradycją, wysoki kapitał zaufania i wzajemnej lojalności itd.) i o swoistym genius loci miasta.
Niestety jednak atrybuty te są na tyle słabo wyeksponowane, że wie o nich / kojarzy je z Kielcami
niewielu Polaków. Przeprowadzone badania wykazały, że we wszystkich badanych obszarach – od
ogólnych skojarzeń z miastem po ocenę jego walorów turystycznych, gospodarczych, inwestycyjnych
itd., w porównaniu z innymi miastami, Kielce wypadają fatalnie.
Jednocześnie

niniejsza

diagnoza

wskazała,

a

potwierdzenie

znajduje

to

również

w przeprowadzonych badaniach, na duże rozdrobnienie tak negatywnych, jak i pozytywnych
skojarzeń związanych z miastem (Kielce kojarzone są z wieloma pozytywnymi elementami, ale
również z wieloma negatywnymi aspektami). Kielce mają szereg pomniejszych silnych stron, są one
jednak tak różnorodne i tak mało wyraźne, że nie zdołały wykreować jasnego i spójnego wizerunku.
W przypadku skojarzeń negatywnych natomiast ich duże rozdrobnienie i różnorodność dodatkowo
pogłębiają złe postrzeganie miasta. Na rysunku 2 przedstawiono zidentyfikowane w badaniach
pozytywne i negatywne skojarzenia z Kielcami:
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Rys. 2. Pozytywne i negatywne skojarzenia związane z miastem Kielce

Jak widać Kielcom brakuje wyraźnego, jasno i bezsprzecznie zdefiniowanego wizerunku. Trudno jest
również wskazać na ten element, który stanowić miałby „lokomotywę” działań promocyjnych.
Ujmując rzecz w dużym skrócie, Kielce są postrzegane przez nie kielczan jako miasto raczej szare,
brudne i niezbyt bezpieczne. Również jako miasto prowincjonalne, jako przedsionek przysłowiowej
„Polski B”. Kielce raczej nie kojarzą się z nowoczesnością ani z rozwojem gospodarczym. Więcej
osób skłonnych jest przypisywać Kielcom etykietę, iż są miastem niezamożnym, wręcz biednym.
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Z wcześniej wspomnianych badań wynika jednak, że Kielce są tym lepiej postrzegane, im większa
jest

ich

znajomość.

Odwiedzanie

Kielc

sprzyja

rozbijaniu

antykieleckich

stereotypów

i uprzedzeń. To pierwsza ogromna szansa dla zamierzonej strategii promocyjnej i równocześnie
istotna podpowiedź, jak powinna być ona pomyślana i prowadzona.
Po drugie, naszym zdaniem Kielce nie tyle mają dziś niekorzystny wizerunek, ile są/ stały się swoistą
językową metaforą „średniomiejskiej prowincjonalności”. To zarazem niebezpieczeństwo, jak
i szansa. Niebezpieczeństwo, gdyż bardzo trudno jest zwalczać klisze myślenia potocznego. Szansa,
gdyż jeśli przyjąć, że Kielce rzeczywiście są tylko metaforą, nie zaś przykładem, egzemplifikacją
prowincjonalności, wówczas stosunkowo łatwo będzie, odwołując się do faktów, przezwyciężyć
negatywne skojarzenia z miastem.

1.10. Potencjał promocyjny miasta – dotychczasowa aktywność marketingowa władz
miasta
Miasto Kielce korzysta z trzech rodzajów identyfikacji zewnętrznej:
-

herbu

-

logo turystycznego

-

logo województwa.

Logo turystyczne pojawia się od niedawna we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych
miasta. Niestety, jest ono mało czytelne i w żaden sposób nie podkreśla jakichkolwiek atutów
miasta. Chcąc rozpocząć działania promocyjne, miasto powinno postarać się o rewitalizację
logotypu.
Promując Kielce, Urząd Miasta w ostatnich latach podjął się szeregu działań zarówno z zakresu ATL
jak i BTL. Wśród nich najważniejsze akcje ATL to:
-

zlecenie projektu i wykonania wizytówek promocyjnych (na wzór wizytówek praskich),
przedstawiających 36 najważniejszych miejsc w mieście. Wizytówki umieszczono na stojakach
w kilkudziesięciu obiektach;

-

prowadzenie, aktualizowanie i unowocześnianie strony internetowej miasta;

-

zlecenie projektu i wykonania gadżetów reklamowych, logo turystyczne miasta Kielce,
rozpowszechnianie tych gadżetów podczas targów w Polsce i za granicą, seminariów,
konferencji i wyjazdów zagranicznych, wymiany młodzieży, konkursów, spotkań i imprez
o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym;

-

wydanie kilku folderów reklamowych wraz z płytami CD i rozsyłka ich do ambasad 32 krajów,
mających swoją siedzibę w Polsce oraz kolportaż podczas imprez targowych;
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-

promocja miasta w czasopismach: kwartalniku „Kielce – wczoraj, dziś i jutro”, niewielkim
wydawnictwie muzycznym, wydawnictwie Akademii Świętokrzyskiej, w bezpłatnym dodatku
do Gazety Wyborczej oraz Narciarskim Atlasie Polski na 2005 rok. Ponadto miasto zleciło
Rzeczpospolitej wydanie dodatku „Kielce – miasto targowe” a dziennikowi Echo Dnia dodatku
„Wakacje moich marzeń”.

Dotychczas wydawane przez Urząd Miasta materiały informacyjne i foldery reklamowe nie stanowiły
dobrej wizytówki miasta. Większości udostępnionych nam do wglądu materiałów można zarzucić
następujące niedociągnięcia:
-

brak spójnej linii koncepcyjnej, kompozycyjnej i graficznej wydawanych materiałów – każdy
z folderów wydany został jakby przypadkowo i bez konkretnego celu, każdy w innym „stylu”
i „klimacie”, folderom brakuje spójności oraz utrzymania stałego motywu przewodniego
(wizerunek i promocja miasta musi opierać się również o trwałe skojarzenia wizualne,
powtarzalność (przez co również zapamiętywanie) pewnych znaków i układów graficznych).
Docelowo wszystkie materiały promocyjne (foldery, wizytówki, plakaty, gadżety itp.) powinny
być utrzymane w tej samej konwencji kolorystycznej i graficznej;

-

nienowoczesny layout, przestarzałe zdjęcia i rozwiązania graficzne (np. nie modne,
nieciekawe kadry – przykładem jest choćby zdjęcie dworca autobusowego, na którego
pierwszym planie stoi stary, rozpadający się, zardzewiały autobus);

-

brak staranności w dobieraniu materiałów do produkcji folderów, niestaranność w składzie
i druku (nakładanie się tekstów, literówki, niedokładne tłumaczenia itd.);

-

większość folderów „naszpikowana” jest mało estetycznymi reklamami, które wprawdzie
obniżają koszty produkcji reklamowej, jednak zdecydowanie zmniejszają atrakcyjność
materiałów promocyjnych (jeśli już konieczne jest zamieszczenie reklam, niech będą one
zebrane wszystkie razem na końcowych stronach).

Miasto występowało także w roli organizatora, współorganizatora oraz/lub sponsora kilku miejskich
cyklicznych oraz niecyklicznych imprez masowych. Spośród tego typu inicjatyw na szczególną uwagę
zasługują te, których celem jest integracja mieszkańców. Adresowane są one do kielczan wszystkich
grup wiekowych, przedstawicieli wszystkich dziedzin życia, są także zaproszeniem dla gości spoza
miasta do atrakcyjnego spędzenia czasu w stolicy województwa świętokrzyskiego. Do takich imprez
należy organizowane co roku "Święto Kielc" oraz "Sylwester pod gwiazdami" - bal z udziałem kilku
tysięcy osób urządzany na powitanie Nowego Roku przed ratuszem. Taką imprezą jest także
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, odbywający się w Kielcach od 1974 roku oraz
uroczystości wręczenia Nagród Miasta Kielce, uroczystości wręczenia nagród Nadzieje Kielc. Miasto
starało się również organizować lub współorganizować szereg imprez o charakterze promocyjnym,
głównie związanych z zawodami sportowymi, obchodami rocznic ważnych dla regionu, festynami
regionalnymi.
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Urząd zrealizował również szereg pomniejszych działań marketingowych nie mających zasadniczego
wpływu na wizerunek miasta.

1.11. Analiza SWOT pod kątem zdolności konkurencyjnej i uwarunkowań rozwoju
miasta
Poniżej przedstawiona punktowa analiza SWOT ma służyć określeniu pozycji strategicznej miasta,
a także uchwyceniu kierunków planowania strategii promocji. Tabela ta stanowi podsumowanie
wcześniejszej diagnozy sytuacji wyjściowej.
Przedstawionym w tabeli silnym i słabym stronom miasta, a także szansom, jakie płyną dla Kielc
z otoczenia oraz zagrożeniom jakie występują w środowisku zewnętrznym nadano wagi, w zależności
o ich znaczenia (istotności) z punktu widzenia strategii promocji. Następnie kryteria te zostały
ocenione przez pryzmat strategii promocji i możliwości kreowania pozytywnego wizerunku Kielc.

Silne strony (Strenghts)
1. Lokalizacja pomiędzy kilkoma dużymi aglomeracjami

Ocena

Waga

(1-5)

(%)

2

0,05

miejskimi, w stosunkowo niewielkiej odległości od nich;

Słabe strony (Weaknesses)
1.

Bardzo

przypisywane

słaby
mu

wizerunek
liczne

zewnętrzny

negatywne

miasta,

Ocena

Waga

(1-5)

(%)

5

0,15

4

0,09

4

0,1

5

0,05

5

0,1

5

0,12

4

0,12

skojarzenia

i stereotypy;
2. Dogodne połączenie komunikacyjne z dużymi polskimi

3

0,09

miastami;
3. Położenie w centrum Gór Świętokrzyskich, czyste

2. Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego, estetyki
i porządku w mieście;

5

0,08

powietrze, liczne bogactwa naturalne i geologiczne;

3. Słabo rozwinięta i niskiej jakości infrastruktura
turystyczna, rekreacyjna i rozrywkowa (zaniedbane
i nieoznakowane obiekty rekreacyjne, brak turystycznej
oferty przyjazdowej, za mała i nieodpowiedniej jakości
baza noclegowo - gastronomiczna, zaniedbane i zbyt małe
obiekty sportowe – szczególnie jeśli chodzi o obiekty
świadczące usługi dla turystów; zbyt mała liczba miejsc
spotkań, pubów, kawiarni itp., brak „życia nocnego”);

4. Kontakty z miastami partnerskimi w krajach

1

0,06

europejskich i USA;

4. Brak doświadczenia władz miasta w prowadzeniu
szeroko zakrojonych działań marketingowych, słaby
poziom dotychczas prowadzonych działań
marketingowych, wąski zakres prowadzonych dotychczas
działań marketingowych promujących Kielce;

5. Rosnąca popularność Targów Kielce – silna pozycja na

4

0,12

rynku usług wystawienniczych;
6. Dobre zaplecze konferencyjno – szkoleniowe, m.in.

5. Brak jasno sprecyzowanej wizji promocji miasta,
docelowego wizerunku oraz strategii promocji;

4

0,09

6. Słaba pozycja konkurencyjna miasta, brak silnych

nowoczesny ośrodek kongresowo - biurowy w ramach

i wyraźnych atutów mogących odróżnić Kielce od innych

Kieleckiego Centrum Biznesu;

miast (Kielce są we wszystkim przeciętne);

7. Dobrze rozwinięta infrastruktura otoczenia biznesu,
zaplecze techniczno-naukowe;

2

0,08

7. Brak wyraźnej i jednoznacznie identyfikowanej ikony
miasta (jego symbolu – oprócz negatywnie kojarzonego
„Scyzoryka”);

38

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

8. Pozytywne nastawienie i determinacja władz miasta do

4

0,08

przedsięwzięć promocyjnych, optymizm i zaangażowanie

8. Brak liczących się, ważniejszych na skalę światową

4

0,07

4

0,06

3

0,06

4

0,08

zabytków;

w realizację planów rozwojowych;
9. Rozwinięta infrastruktura szkolnictwa wyższego,

3

0,08

wystarczający potencjał wyszkolonej kadry;
10. Bogata (w sensie różnorodności) baza sportowo –

9. Fatalny stan dróg i infrastruktury drogowej oraz
przeciążenie komunikacyjne centrum;

4

0,09

rekreacyjna miasta;

10. Niski prestiż i mała medialność ogólnopolska
organizowanych w Kielcach imprez kulturalnych;

11. Bogata (w sensie różnorodności) oferta imprez

3

0,09

4

0,09

11. Słaby rynek pracy;

kulturalnych;
12. Silna reprezentacja (rozpoznawalność w kraju) drużyn
sportowych (piłka nożna i ręczna);
Średnia ważona (waga*ocena)

Szanse (Opportunities)
1. Rosnące znaczenie (wzrost popularności) turystyki

3,38

Średnia ważona (waga*ocena)

Ocena

Waga

(1-5)

(%)

3

0,1

Zagrożenia (Threats)
1. Konkurencja innych, atrakcyjnych ośrodków miejskich

4,36

Ocena

Waga

(1-5)

(%)

3

0,2

2

0,25

1

0,15

4

0,2

4

0,2

w regionie i okolicy (takich jak m. in. Opatów, Busko

weekendowej i kwalifikowanej, aktywnego modelu życia;

Zdrój, Kazimierz Dolny, Sandomierz);
2. Wzrost znaczenia targów jako narzędzia promocji

4

0,25

i pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych;
3. Możliwości pozyskania unijnych dotacji na cele

2. Zintensyfikowane działania promocyjne innych miast,
stanowiących konkurencję dla Kielc;

3

0,35

inwestycji rozwojowych miasta;

3. teoretyczna możliwość likwidacji siedziby władz
wojewódzkich w Kielcach (związana z przygotowywaną
przez rząd oceną funkcjonowania ustawy o podziale
administracyjnym kraju);

4. Wzrost znaczenia przemysłu budowlanego w Polsce;

2

0,15

4. przestarzałe technologie i niska konkurencyjność kilku
znaczących przedsiębiorstw przemysłowych;

5. Wzrost znaczenia i popularności turystyki biznesowej:

4

0,15

szkoleniowej, kongresowej, motywacyjnej.
Średnia ważona (waga*ocena)

5. nadmierne bezrobocie, rosnące poczucie braku
stabilności sytuacji materialnej.

3,25

Średnia ważona (waga*ocena)

2,85
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Rys. 3. Pozycja strategiczna promocji Kielc ustalona na podstawie punktowej analizy SWOT

Jak wynika z powyższego rysunku, Kielce znajdują się w sytuacji „mini-maxi” a więc takiej, w której
miasto ma przewagę słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja mu układ warunków zewnętrznych
(szanse - w naszym przypadku odrobinę - przeważają na zagrożeniami). Zaproponowana i przyjęta
strategia promocji powinna polegać na wykorzystaniu tych szans, przy jednoczesnym poprawianiu
niedociągnięć wewnętrznych. Kielce muszą więc rozpocząć swoje działania marketingowe od próby
naprawienia niekorzystnego wizerunku i odwrócenia negatywnych skojarzeń. Dobrze byłoby, gdyby
wykorzystały w tym celu szanse, jakie daje im niezależne od miasta otoczenie zewnętrzne.
Jednocześnie należy pamiętać, że wartość przewagi szans nad zagrożeniami jest minimalna,
w związku z czym władze miasta powinny na bieżąco monitorować sytuację zewnętrzną
i przezwyciężać pojawiające się zagrożenia. Zadanie jest o tyle trudne, że wartość silnych stron jest
niska, w związku z czym Kielce nie posiadają w chwili obecnej wystarczającego potencjału do
stawienia czoła np. miastom konkurencyjnym.
Punktowa analiza potwierdziła wcześniej sygnalizowaną „nijakość” miasta. Prawie żadna z silnych
stron nie jest oceniona najwyżej – oznacza to, iż zalety te nie mają zbyt dużej siły przebicia i trudno
będzie w oparciu o nie przeprowadzić skuteczną kampanię promocyjną. Z drugiej strony słabe strony
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miasta zostały ocenione znacznie wyżej, w związku z czym nasuwa się propozycja, aby we
wstępnym etapie strategii promocji średniookresowej skupić większość działań na kampanii
wizerunkowej, tak, by przesunąć pozycję strategiczną Kielc na pole (SO), w którym szanse i silne
strony przeważać będą nad słabościami i zagrożeniami.
Przedstawiona w kolejnej części opracowania strategia promocji miasta Kielce ukierunkowuje
działania marketingowe miasta na osiągnięcie tych celów.
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2. STRATEGIA

PROMOCJI MIASTA W LATACH

2006 - 2010

2.1. Uwagi wstępne
Niniejsza strategia promocji miasta Kielce nie jest, co oczywiste, zawieszona w próżni. Jej „twardy”
kontekst stanowią, po pierwsze, przyjęte przez samorządowe władze miasta dokumenty
programowe określające strategiczne kierunki rozwoju Kielc w średniookresowej perspektywie
czasowej 26 .
Po drugie, kontekstem rekomendowanej tu przez nas „strategicznej linii” promowania Kielc (oraz
wszystkich bardziej szczegółowych, bardziej operacyjnych działań o funkcji promocyjnej) jest
społeczny wizerunek miasta (w kształcie uchwyconym w badaniach opinii zrealizowanych na
zlecenie władz miejskich).
Z przyjętych przez władze miejskie dokumentów programowych określających strategię rozwojową
Kielc wynika, że miasto Kielce posiadając szereg obiektywnych atutów (dogodne położenie
geograficzne, stosunkowo wysoką „dostępność komunikacyjną”, liczne atrakcje turystyczne
i krajobrazowe, wysoki odsetek studiującej młodzieży, atrakcyjnie zlokalizowane i wolne od wad
prawnych tereny inwestycyjne, dość korzystną, na tle reszty kraju, strukturę demograficzną itd.) ma
największe szansę rozwijać się w nadchodzących latach jako:


jedno z najważniejszych w Polsce centrów kwalifikowanej turystyki, sportu i rekreacji;



miasto targowe mogące aspirować do umocnienia pozycji drugiego po Poznaniu centrum
międzynarodowych targów specjalistycznych;



miasto zdolne przyciągać i skupiać w swych granicach krajowe i zagraniczne inwestycje
z obszaru nowych technologii oraz usług specjalistycznych;



znaczący ośrodek życia akademickiego;



znaczący ośrodek kulturalny.

Wymienione wyżej kierunki rozwojowe Kielc traktujemy tu jako drogowskaz dla strategii
promocyjnej. Przyjmujemy, że przyszły wizerunek miasta musi być w najwyższym stopniu zgodny
z przyjętą przez władze miejskie wizją Kielc - za lat pięć, dziesięć, piętnaście i więcej. Po drugie,
przyjmujemy, że owa przyjęta i zaakceptowana przez gospodarzy miasta wizja Kielc będzie,
potwierdzając się kolejnymi inwestycjami i ich zauważalnymi, odczuwalnymi rezultatami,

26

Strategia Rozwoju Miasta Kielce. Kielce 2015 oraz inne dokumenty programowe miasta wymienione we

wstępie.
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w naturalny sposób wspomagać oraz w coraz większym stopniu uwiarygodniać wizerunek miasta. Po
trzecie, przyjmujemy również, że wizerunek Kielc - w postaci zaproponowanej przez nas
w niniejszej strategii promocyjnej - powinien pełnić funkcję „wyprzedzającej obietnicy”. Powinien
on mobilizować i zachęcać do swoiście „kredytowego” zainteresowania Kielcami skutkującego
w ostatecznym rezultacie zwiększeniem szans na zrealizowanie założonej strategii rozwojowej.
Wspomniane trzy założenia oznaczają dla nas w praktyce, iż:
(1) niezbędnym warunkiem ostatecznego powodzenia opracowywanej dla Kielc strategii promocyjnej
jest spójność strategii rozwojowej miasta Kielce z przyjętym wizerunkiem miasta
Wzajemne

Strategia rozwojowa Kielce

uwiarygodnianie

(potwierdzana konsekwentną
Społeczny wizerunek Kielc

realizacją planów
Wzajemne
wzmacnianie

(2) społeczna akceptacja nowego wizerunku miasta powinna (wręcz musi) wyprzedzać w czasie
obiektywne przeobrażenia i pozytywne zmiany zachodzące w Kielcach

Wizerunek miasta

Rzeczywiste zmiany w
charakterze i potencjale

Spójność i poprawność zamierzonej strategii promocyjnej, a następnie jej efektywność
i skuteczność zależą w znacznej mierze od uświadomienia sobie specyfiki sytuacji Kielc i ich
odrębności (na tle innych miast polskich, które w niedalekiej przeszłości podjęły działania
promocyjne). Sądzimy, że owa specyfika sytuacji Kielc i ich odrębność w stosunku do innych
promujących się miast daje się zawrzeć w następujących czterech punktach:
(1) po pierwsze, punktem wyjścia i „zerowym momentem promocji” jest, w przypadku Kielc,
sytuacja niekorzystnego wizerunku miasta. Wszystkie pozostałe promujące się miasta (może
z wyjątkiem Poznania, również obciążonego licznymi negatywnymi stereotypami - miasta
„bez fantazji”, „miasta skąpców i dusigroszów”, miasta drobnomieszczańskiego” itd.) nie
musiały zmagać się z koniecznością odwrócenia negatywnego wizerunku;
(2) po drugie, Kielce są miastem średniej wielkości, nie dysponują atrybutami miasta
metropolitarngo (jak Wrocław, Poznań, Kraków, czy Gdańsk). Wprawdzie kampanie
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promocyjne zorganizowały również mniejsze ośrodki miejskie (np. Gdynia, Sopot), jednak
miasta te mogły nawiązywać do swoich ugruntowanych w świadomości społecznej „misji
funkcjonalnych” (miasta - okna na świat, miasta - kurortu);
(3) po trzecie, Kielce nie dysponują żadną wystarczająco czytelną społecznie tradycją, do
której można by nawiązywać (jak hanzatyckość w przypadku Gdańska, wielokulturowość
w przypadku Łodzi, praca organiczna w przypadku Poznania itp.);
(4) po czwarte, dla części zagranicznej opinii publicznej Kielce kojarzą się w dalszym ciągu
z pogromem kieleckim, będąc, obok Jedwabnego miejscowością symbolizującą najbardziej
ponure karty w dziejach stosunków polsko-żydowskich. Nie przecenialibyśmy negatywnego
wpływu na dzisiejszy wizerunek miasta faktu, iż próbuje się niekiedy wykorzystywać
i traktować Kielce (nota bene niezgodnie z prawdą historyczną, która jest o wiele bardziej
złożona niż jej publicystyczno - propagandowe przedstawienia) jako miasto - symbol
polskiego antysemityzmu. Niewątpliwie jednak, to, iż w grę wchodzi groźba takiej właśnie
stygmatyzacji Kielc musi być uwzględnione na etapie planowania działań promocyjnych
(zwłaszcza, jeśli niektóre z nich będą nakierowane na obcokrajowców).

2.2. Strategia promocyjna dla miasta Kielce
Na strukturę opracowanej dla miasta Kielce średniookresowej strategii promocyjnej składają się
następujące elementy:

(1) cele strategii promocyjnej;
(2) założenia fundamentalne, określające najważniejsze przesłanki poszczególnych
rozwiązań i szczegółowych/ operacyjnych rozstrzygnięć;
(3) koncept strategii;

Poziom
koncepcyjny

(4) docelowy wizerunek miasta Kielce;

(5) operacjonalizacja wizerunku miasta Kielce;
(6) instrukcje językowe na potrzeby działań promocyjnych;
(7) elementy spinające działania promocyjne (hasło promocyjne, logo miasta);
(8) narzędzia promocyjne;
(9) kanały promocji;
(10)grupy docelowe dla działań promocyjnych wraz z ich segmentacją;

Poziom
operacyjny

(11)zasięg geograficzny działań promocyjnych;
(12)charakter działań promocyjnych i wewnętrzne relacje między nimi;
(13)kalendarz działań promocyjnych;
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(14)proponowane kryteria ewaluacji celów strategii;
(15)model zaangażowania Urzędu Miasta w działania promocyjne;
(16)partnerzy instytucjonalni Urzędu Miasta w działaniach służących promocji Kielc;
(17)budżet (roczny) działań promocyjnych.

Poziom założeń
organizacyjnych i
finansowych

2.3. Poziom koncepcyjny strategii promocyjnej dla miasta Kielce
2.3.1. Cele strategii promocyjnej dla miasta Kielce
Podstawowym celem zamierzonej strategii promocyjnej miasta Kielce jest:
(1) poprawa (przebudowa) wizerunku Kielc (zarówno wewnętrznego jak i zwłaszcza zewnętrznego)
rozumianego jako:
a) suma potocznych skojarzeń/ asocjacji semantycznych z Kielcami;
b) wysokie pozycjonowanie miasta Kielce w następujących wymiarach oceny:
•

nowoczesność versus zacofanie;

•

bogactwo versus ubóstwo;

•

bezpieczeństwo versus brak bezpieczeństwa;

•

atrakcyjność versus nieatrakcyjność turystyczna;

•

miasto z perspektywami na przyszłość versus miasto bez perspektyw;

•

gościnność versus niegościnność;

•

dynamizm versus stagnacja;

•

oryginalność, indywidualny wyraz versus brak oryginalności, brak indywidualnego
wyrazu;

(2) stworzenie silnej marki Kielce, przez co rozumiemy w tym miejscu:
a) odnalezienie dla Kielc silnego, wyrazistego i wiarygodnego USP (Unique Sell Proposition);
termin ten, zapożyczony z języka marketingu można w przypadku miasta pojmować jako
jego unikatową i konkurencyjną na tle innych ośrodków miejskich ofertę, także jako
jego pozytywną specyfikę przesądzającą o jego atrakcyjności;
•

doprowadzenie do sytuacji, w której miasto jest postrzegane jako synonim i gwarant
określonych

pozytywnie

wartościowanych

cech

i

efektów

(takich

np.

jak
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umiarkowane ceny i koszty życia, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, dobry
klimat dla inwestorów itd.);
•

stabilne pozycjonowanie miasta na najważniejszych wymiarach oceny.

2.3.2. Strategia promocyjna dla Kielc. Założenia fundamentalne
Proponowana w niniejszym dokumencie strategia promocyjna dla miasta Kielce opiera się na
następujących przesłankach/ założeniach wyjściowych:
(1) Wszystkie zrealizowane w niedalekiej przeszłości kampanie promocyjne dużych miast
polskich (min. kampania Gdyni, Poznania, Wrocławia, Krakowa i oczywiście kampania
Warszawy) oparte były na założeniu, że należy promować miasto jako miasto, a nie miasto
jako stolicę regionu. Pojawia się w tym miejscu pytania, czy również Kielce powinny być
promowane jako samoistny ośrodek/ organizm miejski?
Stanowczo uważamy, że nie. Nie powinno się w naszym najgłębszym przekonaniu
promować Kielc w oderwaniu od Gór Świętokrzyskich. Kielce jako „wartość samoistna” są
mniej interesujące, mniej atrakcyjne niż Kielce przedstawiane jako po pierwsze ciekawe
miasto, w którym znaleźć można wszystkie atrakcje dużego miasta oraz po drugie, jako
stolica Gór Świętokrzyskich, jako „brama” i „baza wypadowa” w Góry Świętokrzyskie.
Dzięki proponowanej tu przez nas podwójności/ dwutorowości obietnicy (Kielce obiecują
atrakcje dużego miasta i jak większość dużych miast mają tu do zaproponowania również
coś specyficznego i własnego /np. niepowtarzalne atrakcje turystyczne/, ale Kielce obiecują
też atrakcje Gór Świętokrzyskich) zyskujemy szansę na poszerzenie grona osób potencjalnie
zainteresowanych odwiedzinami miasta.

Założenie 1
Kielce = atrakcyjne miasto oraz stolica atrakcyjnego regionu Polski. Kielce są atrakcyjne
jako miasto, ale są też atrakcyjne jako „brama” i „baza wypadowa” w Góry Świętokrzyskie.

(2) Z badań nad społeczną recepcją Kielc i nad wizerunkiem miasta wśród jego mieszkańców
i wśród mieszkańców innych regionów Polski wynika, że nastawienie do Kielc jest
zdecydowanie lepsze wśród tych nie kielczan, którzy w przeszłości odwiedzili miasto
oraz, że pozytywne opinie na temat Kielc są skorelowane ze stopniem znajomości
miasta (im więcej i im częściej bywa się w Kielcach tym lepsza opinia o mieście oraz tym
wyższa ocena Kielc na skali „atrakcyjności miasta”).
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Okazuje się więc, że w przypadku Kielc tzw. hipoteza kontaktu (mówiąca, iż czynnikiem w
największym stopniu wpływającym na zmianę postawy - w kierunku pozytywnym bądź
negatywnym - jest intensyfikacja kontaktów z obiektem tejże postawy i zwiększanie wiedzy
o nim) jawi się zdecydowanie bardziej jako szansa, niż jako zagrożenie. Kielce zyskują
w miarę ich poznawania. Kontakt z Kielcami w znacznej mierze rozbija „antykieleckie”
stereotypy i przyczynia się do tego, że miasto jest bardziej lubiane.
Uważamy w związku z tym, że stawka, o jaką toczy się gra powinna zostać sformułowana
następująco: chodzi o to, aby jak najwięcej osób, które nigdy nie były w Kielcach,
odwiedziły

miasto.

Fundamentalnym

celem

oraz

zadaniem

zamierzonych

działań

promocyjnych powinno być przyciągnięcie do Kielc jak największej liczby gości/
przyjezdnych (przybywających tu w zasadzie w dowolnej roli i pod dowolnym pretekstem).
Wychodzimy z założenia, że ściągnięcie tych osób do Kielc po pierwsze, spowoduje, iż ich
nastawienie do miasta (choćby było ono początkowo sceptyczne, w wysokim stopniu
krytyczne, bądź nawet ironiczne lub wrogie) ulegnie zasadniczej poprawie.
Przyjmujemy, że osoby, które poznając się z Kielcami zaczną je bardziej akceptować staną
się swoistymi ambasadorami miasta, że będą one „robić miastu dobrą propagandę”
przyczyniając się tym samym do zwiększenia zainteresowania jego odwiedzinami.
W ten sposób zyskamy szansę na uruchomienie dobrze rozumianego „marketingu
wirusowego”. Dobra opinia o Kielcach zacznie się w pewnym momencie społecznie
rozprzestrzeniać, nie tyle dzięki bezpośrednim działaniom promocyjnym sterowanym
i finansowanym przez władze miasta, ile dzięki „propagandzie szeptanej” (znacznie bardziej
wiarygodnej i znacznie bardziej efektywnej niż najlepiej pomyślana i najsprytniej
zaprojektowana kampania promocyjna).

Założenie 2
Strategia promocyjna miasta Kielce musi być zorientowana na przyciąganie do miasta osób,
które nigdy w nim nie były (lub były w nim okazjonalnie, przejazdem, nie intencjonalnie itd.)
i które w związku z tym go nie znają. Kielce zyskują w miarę poznawania. Hipoteza kontaktu
działa na korzyść miasta.

(3) Większość zrealizowanych do tej pory w Polsce kampanii promujących miasta dość szeroko
zakreślała grupę docelową dla podjętych działań promocyjnych (włączając w nią zazwyczaj
turystów, ale też potencjalnych inwestorów, ludzi interesu, zarówno osoby mieszkające w
Polsce jak i cudzoziemców). W rezultacie stosunkowo trudno było znaleźć dla wszystkich
tych kategorii adresatów równie przekonującą obietnicę.
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Jesteśmy zdania, że w przypadku Kielc docelowy target dla zamierzonych działań
promocyjnych musi być bardzo ściśle i dosyć wąsko określony. W przeciwnym razie grozi
nam rozmycie się strategii. Strategia promocji, w której zechcemy mówić do zbyt wielu
adresatów, będzie nieefektywna komunikacyjnie.
Jesteśmy zdania, że podstawową grupą docelową dla działań służących promocji Kielc
powinni być aktywni, mobilni Polacy będący osobami opiniotwórczymi w swoich
środowiskach społecznych. Stawką o jaką toczy się gra jest przyciągnięcie tych osób do
Kielc, skłonienie ich do odwiedzenia/ do regularnego odwiedzania miasta. Przyjmujemy,
że osoby te przekonawszy się do Kielc w Kielcach staną się następnie w swoich
środowiskach szczerymi i wiarygodnymi propagatorami miasta.

Założenie 3
Strategia promocyjna miasta Kielce musi być zorientowana na precyzyjnie i stosunkowo wąsko
zdefiniowaną grupę docelową: na osoby (1) aktywne społecznie i zawodowo, (2) mobilne, (3)
opiniotwórcze, (4) zamieszkałe w Polsce.

(4) Przyjmując, jako przesłankę, że strategia promocyjna Kielc powinna być skierowana do dość
wąskiej, ale za to opiniotwórczej grupy osób można zapytać, czy osoby te należy skłaniać,
zachęcać do przyjazdu do Kielc wskazując na większą ilość powodów/ argumentów
przemawiających za odwiedzeniem miasta, czy też znowu należy tu dążyć do maksymalnego
skonkretyzowania obietnicy?
Opowiadamy się za drugim rozwiązaniem. Zbyt duża ilość argumentów mających
przemawiać za odwiedzeniem Kielc rozmyje wyrazistość strategii oraz opartych na niej
kampanii promocyjnych. Sądzimy, że należy iść w stronę przyjęcia dla Kielc jednej (choć
szerokiej i w miarę możliwości uniwersalnej) obietnicy, jednej Unique Sell Proposition.
Jesteśmy zdania, że Kielce stracą, jeśli będą „proponowały się” w różnych kontekstach.
Lepiej postawić na jeden wyrazisty atut i uczynić zeń „promocyjną lokomotywę”.

Założenie 4
Strategia promocyjna miasta Kielce powinna być oparta na jednej (choć możliwie
szerokiej) Unique Sell Proposition. Nie należy decydować się na informowanie o „szerokim
wachlarzu atutów miasta”, gdyż może to okazać się zbyt kosztowne i przede wszystkim
nieskuteczne w sensie efektywności komunikacyjnej (bo mało wiarygodne dla postronnych
odbiorców przekazu promocyjnego).
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(5) Założenie 4, zgodnie z którym strategia promocyjna Kielc powinna być oparta na jednej
wyrazistej obietnicy może budzić dwojakie wątpliwości. Po pierwsze, czy nie jest ono za
bardzo asekuranckie i defensywne? Po drugie, czy nie oznacza ono, że szereg istotnych
i wartych nagłośnienia atutów Kielc będzie przemilczanych?
Chcąc zminimalizować oba wspomniane ryzyka rekomendujemy taką koncepcję strategii
promocyjnej, którą chcemy w tym miejscu nazwać kaskadową. W skrócie mówiąc, polega
ona na założeniu, iż (1) istnieje jeden (i tylko jeden) motyw „ściągający” uwagę grupy
docelowej, na którą jest nakierowana promocja, lecz równocześnie (2) członkowie grupy
docelowej

(skoro

tylko

udaje

się

pozyskać

ich

zainteresowanie

miastem)

są

publicznością, pod adresem której kierowane są bardziej szczegółowe komunikaty
promocyjne.
Innymi słowy, rekomendowana dla Kielc strategia promocyjna będzie „dwupiętrowa”. Jej
poziom pierwszy stanowić będzie promocja przyjętej Unique Sell Proposition. Drugi poziom
promocji będzie już znacznie bardziej zróżnicowany treściowo, znacznie bardziej
skonkretyzowany.

Lecz

będzie

on

skierowany

wyłącznie

do

tych,

którzy

już

„zainwestowali” emocjonalnie i poznawczo w Kielce, przyjmując do wiadomości
i pozytywnie odpowiadając na USP miasta.

Założenie 5
Strategia promocyjna Kielc mieć będzie charakter kaskadowy. Ma być uporządkowana według
następującej zasady: rdzeniem strategii jest USP dla miasta Kielce. Osoby przyciągnięte USP są
objęte kolejnymi działaniami promocyjnymi, które promują Kielce w kolejnych, bardziej
szczegółowych aspektach/ wymiarach.

(6) Ponieważ Kielce mają dziś nienajlepszy wizerunek społeczny, siłą rzeczy nasuwa się pytanie,
czy nie najprościej byłoby zmienić, poprawić ów wizerunek za pomocą swoistej „ucieczki w
przód”, polegającej na podjęciu próby odważnego strawestowania negatywnego stereotypu
Kielc i „kieleckości”, poddaniu go odwróceniu, semantycznej subwersji? Podobny zabieg
próbuje od kilku lat stosować Poznań (wykorzystując w oficjalnych materiałach
promocyjnych miasta motyw „pyry” i kreskówkową postać Pyrusia, próbując odwrócić
znaczenie „antypoznańskich dowcipów” itp.).
Jesteśmy przeciwni podobnej strategii. Naszym zdaniem prędzej umocni ona negatywne
stereotypy związane z Kielcami, niż je zneutralizuje i odwróci. Przysłowiowe „kieleckie
scyzoryki”, podobnie jak poznańskie „pyry”, czy wrocławskie „brysie” są w pewnym sensie
nieusuwalnymi elementami stereotypowego postrzegania wymienionych miast. Sądzimy
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jednak, że powinno się te elementy traktować raczej jako składnik folkloru miejskiego niż
jako punkt odniesienia czy wręcz tworzywo działań promocyjnych.

Założenie 6
Strategia promocyjna miasta Kielce nie powinna starać się nawiązywać w bezpośredni sposób do
negatywnych stereotypów Kielc i „kieleckości”. Strategia kreowania wizerunku miasta poprzez
subwersję niesie z sobą więcej ryzyk niż szans i ławo może się wymknąć spod kontroli.

(7) Bolesną kartą w najnowszej historii Polski jest pogrom kielecki. Nie sposób nie spytać, czy
Kielce przystępując do metodycznego kształtowania swojego wizerunku powinny się w jakiś
sposób do tej kwestii odnieść. Doceniając wagę pamięci historycznej i potrzebę uczciwej
rozmowy o historii jesteśmy zdania, że strategia promocji i składające na nią kampanie
promocyjne powinny być nakierowane na teraźniejszość i na przyszłość. Strategia
promocji nie jest według nas dobrą ramą dla prowadzenia debaty historycznej.

Założenie 7
Strategia promocyjna Kielc powinna być nakierowana na teraźniejszość i zwłaszcza na przyszłość.
Powinna być pretekstem do mówienia o tym, czym miasto jest i czym będzie.

2.3.3. Koncept strategii
Poniżej przedstawiamy w postaci schematu blokowego ogólny i ramowy koncept kampanii (promocji)
wynikający z przyjętych założeń fundamentalnych.
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Założenie 1

Docelowy wizerunek Kielc
(opracowany na podstawie analizy SWOT
i uwzględniający Założenia 1, 6 oraz 7)

Kielce = atrakcyjne miasto oraz stolica
atrakcyjnego regionu Polski.

Założenie 2

Struktura wizerunku docelowego Kielc

Rdzeń wizerunku

Strategia promocyjna miasta Kielce musi
być zorientowana na przyciąganie do
miasta osób, które nigdy w nim nie były
(lub były w nim okazjonalnie, przejazdem,
nie intencjonalnie itd. i które w związku
z tym go nie znają.

(Unique Sell Proposition)
Założenie 3
Strategia promocyjna miasta Kielce musi
być
zorientowana
na
precyzyjnie
i stosunkowo wąsko zdefiniowaną grupę
docelową: na osoby (1) aktywne społecznie
i
zawodowo,
(2)
mobilne,
(3)
opiniotwórcze, (4) zamieszkałe w Polsce.

Komunikat
rdzeniowy

Grupa docelowa
(aktywni, mobilni, opiniotwórczy mieszkańcy Polski)
Oczekiwana odpowiedź grupy docelowej:
odwiedziny miasta/ kontakt z Kielcami, oczekiwany efekt:
zmiana wizerunku miasta

Przyciągnięci do Kielc członkowie
grupy docelowej: oczekiwana
reakcja = „ambasadorowie Kielc”

Założenie 4
Strategia promocyjna miasta Kielce
powinna być oparta na jednej (choć
możliwie
szerokiej)
Unique
Sell
Proposition.

Założenie 5

Oddziaływanie

Oddziaływanie

opiniotwórcze

opiniotwórcze

Strategia promocyjna Kielc mieć będzie
charakter kaskadowy. Rdzeniem strategii
jest USP dla miasta Kielce. Osoby
przyciągnięte USP są objęte kolejnymi
działaniami promocyjnymi, które promują
Kielce
w
kolejnych,
bardziej
szczegółowych aspektach/ wymiarach.

Założenie 6

Środowisko
społeczne grupy

Strategia promocyjna miasta Kielce nie
powinna
starać
się
nawiązywać
w bezpośredni sposób do negatywnych
stereotypów Kielc i „kieleckości”.

Założenie 7
Strategia promocyjna Kielc powinna być
nakierowana na teraźniejszość i zwłaszcza
na przyszłość.

Rys. 4. Koncept strategii promocji Kielc
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Chcemy pokrótce skomentować powyższy schemat blokowy.
(1) Przyjmujemy, że wizerunek docelowy Kielc powinien mieć swój rdzeń i warstwę
uzupełniającą.
(2) Rdzeń to jedna, ale wyrazista i w miarę możliwości nośna dla możliwie wielu adresatów
obietnica (to USP Kielc – pozytywna różnica między Kielcami a innymi miastami i cecha/
zbiór cech pod względem których Kielce przewyższają inne miasta, są wyjątkowe).
(3) Rdzeń wizerunku Kielc jest zasadniczą treścią działań promocyjnych nakierowanych na grupę
docelową zdefiniowaną - wstępnie i ramowo - jako aktywni, mobilni i opiniotwórczy
mieszkańcy Polski.
(4) Stawką, o jaką toczy się gra jest ściągnięcie członków grupy docelowej do Kielc
(bezpośredni kontakt z miastem, bliższe przyjrzenie się miastu i lepsze poznanie miasta
sprzyja bowiem, jak wynika ze zrealizowanych badań, jego korzystniejszym ocenom).
Elementem przyciągającym do Kielc, „promocyjnym wabikiem” ma tu być ów wspomniany
rdzeń wizerunku miasta.
(5) Miarą powodzenia i skuteczności działań promocyjnych jest na tym etapie wzrost
odwiedzalności Kielc.
(6) Przyjmujemy, że osoby które odwiedzą Kielce i „na miejscu” przekonają się do walorów
miasta staną się jego „ambasadorami”. Dlatego tak ważne jest, aby grupa docelowa, na
którą nakierowane mają być działania promocyjne, była złożona z osób opiniotwórczych,
z osób, których opinie są wystarczająco uważnie słuchane i odpowiednio mocno rezonują.
Liczymy w tym miejscu na uruchomienie swego rodzaju marketingu wirusowego.
„Przekonani mają przekonywać nie przekonanych”. Będzie to tym łatwiejsze do osiągnięcia,
w im większej mierze wspomniani przekonani funkcjonują w swoich środowiskach jako
osoby, których opinie są uznawane za miarodajne i wiarygodne.

2.3.4. Docelowy wizerunek miasta Kielce
Definiując docelowy wizerunek miasta Kielce uwzględniliśmy, jako jego „twardą” podstawę:
(1) wszystkie obiektywne atuty Kielc określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT;
(2) wszystkie zaplanowane – w średniookresowej perspektywie temporalnej – inwestycje
miejskie (które będą w istotny sposób wpływać na postrzeganie miasta, przyczyniać się do
stopniowej zmiany sposobów jego społecznego odczytywania);
(3) „społeczne zapotrzebowanie” na określone typy atrakcji jakie mogą oferować polskie
miasta, w tym zwłaszcza miasta o porównywalnym do Kielc potencjale, oraz miasta
usytuowane w geograficznej bliskości Kielc;
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(4) świeżość, niepowtarzalność, oryginalność promocyjnej obietnicy (jej konkurencyjność na tle
obietnic promocyjnych innych miast).

Rekomendujemy, aby Kielce prezentowały się jako miasto – cel krótkotrwałych przyjazdów
(kilkudniowych/ weekendowych).

Rekomendujemy, aby Kielce nakierowały się na następujące kategorie odwiedzających:
(1) miłośnicy sportów ekstremalnych i aktywnego wypoczynku (Kielce = miasto, w którym (i w
bezpośrednim sąsiedztwie którego) można uprawiać sporty ekstremalne /wspinaczka
skałkowa, kolarstwo górskie, narciarstwo, motokros, sporty samochodowe na zamkniętym
torze);
(2) miłośnicy / fani niezależnej i alternatywnej kultury (Kielce = miasto nowych inicjatyw
artystycznych i kulturalnych, Kielce jako stolica polskiej kultury „offowej”);
(3) osoby chcące się rozerwać, zabawić, ale w pewnym oddaleniu od własnego miasta,
w połączeniu z możliwością skorzystania z miejscowych atrakcji (sporty ekstremalne,
imprezy

kulturalne)

i

w

warunkach

bardziej

bezpretensjonalnych,

wolnych

od

„snobistycznego zadęcia” (Kielce = miasto odreagowującej, intensywnej zabawy);
(4) goście targowi, uczestnicy konferencji, szkoleń itd. (Kielce = miasto targowe, miasto
konferencji, sympozjów, szkoleń, miasto – cel firmowych wyjazdów integracyjnych).
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Wizerunek Kielc
(1) przyjazne, otwarte miasto, do którego przyjeżdża się po krótki oddech od
codzienności
(2) miasto, do którego przyjeżdża się po intensywne przeżycia
(3) miasto oferujące unikalne połączenie, skomasowanie w czasie i przestrzeni
atrakcji, które gdzie indziej nie występują razem i w połączeniu (dlatego choć część
tych atrakcji /np. możliwość jazdy na nartach/ jest niekonkurencyjna w porównaniu z
innymi ośrodkami miejskimi, nikt nie przebija Kielc pod względem wszechstronności
atrakcji)

Misja funkcjonalna dla
miasta:

Miasto – cel krótkotrwałych, ale intensywnych pobytów

Unique Sell Proposition
dla miasta

Kielce = polska stolica sportów ekstremalnych
Kielce = polska stolica alternatywnej, niezależnej kultury
Kielce = miasto spotkań biznesowych i korporacyjnych (targi,
konferencje, wyjazdy szkoleniowe, wyjazdy integracyjne itp.)

Unique Sell Proposition
dla miasta. Możliwe
rozszerzenia

Kielce = to, co powyżej +
Kielce = polska stolica usług medycznych i pielęgnacyjnych
(farmy piękności, centra Spa itd.)
Kielce = stolica polskiego clubbingu, kultury klubowej
Kielce = ośrodek studiów podyplomowych, uzupełniających
itp. (tak dla uczących się jak i dla kadry naukowej blisko z
Krakowa, Warszawy, Lublina i Łodzi)

Po co do Kielc?

•
•
•

Odreagować koszty codzienności, „zapomnieć się”
Po adrenalinę
Po nowe intensywne doświadczenia/ doznania

Dlaczego właśnie do
Kielc?

•
•
•
•

Bo nie są snobistyczne, elitarne i pretensjonalne
Bo są tańsze niż kurorty
Bo blisko
Bo duża różnorodność atrakcji

Stawka w grze
promocyjnej

•
•

Przyjedź do Kielc
Sprawdź Kielce

Założenie strategii
promocyjnej

• Jeśli przyjedziesz raz, będziesz tu wracał
• Jeśli przyjedziesz, wyjedziesz zadowolony
• Jeśli wyjedziesz zadowolony, będziesz promował Kielce w
swoim środowisku (marketing wirusowy)
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Uzasadnienie:

Co przemawia za proponowanym wizerunkiem Jakie zagrożenia?
miasta?
(1) Kielce
rzeczywiście
oferują
dość (1) Kielce chcąc proponować się jako miasto –
zróżnicowane atrakcje, „zbierają je w
stolica kultury offowej muszą zadbać
jednym miejscu”. Choć część z tych atrakcji
o konsekwentny program wspierania podobnych
łatwo jest przebić innym miastom, żadne
działań.
z nich nie ma ich „u siebie” wszystkich
(2) Miasto chcąc aspirować do ośrodka/ centrum
razem.
ekstremalnych sportów i intensywnej rekreacji
(2) Walory krajobrazowe Kielc i kielecczyzny,
musi poprawić istniejącą i rozbudowywać nową
ukształtowanie terenu oraz istniejąca już
infrastrukturę uwiarygodniającą je w tej roli
w mieście i w okolicach miasta infrastruktura
(nowe trasy rowerowe, trasy motokrosowe,
sprzyja przedstawianiu Kielc jako „stolicy
skałki do wspinaczki, dźwigi/ wieże do bungee
sportów ekstremalnych”.
itp.)
(3) Kielce
kojarzą
się
z
„ostrą, (3) Chcąc aspirować do miana miasta spotkań
bezkompromisową kulturą” (hip-hop). Taki
biznesowych i korporacyjnych Kielce muszą
wizerunek miasta musi być nieco ociosany;
rozwinąć
swoją
bazę
noclegową
wydaje się on być jednak w gruncie rzeczy
i prawdopodobnie
rozważyć
stworzenie
atutem miasta. Kielce są wiarygodne w roli
nowoczesnego centrum konferencyjnego.
ośrodka aspirującego do miana stolicy
(4) Atrakcyjność Kielc (nawet jako miasta turystyki
polskiej kultury offowej. Przede wszystkim
weekendowej) może być z punktu widzenia
jednak, żadne polskie miasto w ten sposób
mieszkańców Warszawy i Krakowa za mała. W
się nie „proponuje”.
przypadku mieszkańców Warszawy trudno
(4) Znakomitym miejscem, wokół którego może
będzie Kielcom przelicytować atrakcyjność
się
ogniskować
kultura
offowa
jest
Kazimierza nad Wisłą, zaś mieszkańcy Krakowa
restaurowana Baza Zbożowa.
mają stosunkowo niedaleko do tatrzańskich
kurortów. Dlatego niezwykle istotne jest
(5) Kielce (z uwagi na bliskość Warszawy, Łodzi
wprowadzenie w wizerunek Kielc elementu
i Krakowa) znakomicie nadają się jako cel
swojskości i bezpretensjonalności („Kielce – nie
krótkich wypadów służących odreagowaniu
dla snobów”, „w Kielcach nic na niby”).
kosztów, zabawie.
(5) Istnieje groźba, że część osób, które
(6) Z tych samych względów Kielce znakomicie
postanowią „sprawdzić Kielce” wróci z miasta
nadają się na miasto spotkań biznesowych
rozczarowana
(także
wówczas
zadziała
i korporacyjnych.
„marketing wirusowy”, tyle, że budujący
negatywny obraz miasta). Groźba ta jest tym
(7) Proponowane rozszerzenia USP dla Kielc
większa, im więcej będzie w ofercie
wydają się być logiczne i spójne z rdzeniem
rozrywkowej i kulturalnej Kielc atrakcji
wizerunkowym. Kielce jako centrum usług
pozornych, im gorsza będzie baza noclegowa i
medycznych,
pielęgnacyjnych
dobrze
gastronomiczna miasta oraz im dłużej miasto
nawiązuje do idei „intensywnego relaksu”.
będzie pozbawione jakiejś specjalnej atrakcji,
Kielce jako centrum kultury klubowej mogą
zdecydowanie pozytywnie wyróżniającej je na
tu wygrywać korzystnym położeniem (bliskość
tle innych ośrodków miejskich.
Warszawy, Łodzi i Krakowa).

55

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

Pozycjonowanie miasta (docelowo) powinno odbywać się wg poniższego schematu:

Nowoczesność

Bogactwo

Bezpieczeństwo

Zacofanie

Ubóstwo

Brak bezpieczeństwa

Atrakcyjność

Nieatrakcyjność

Z perspektywami

Bez perspektyw

Gościnność

Dynamizm

Niegościnność

Stagnacja

Dodatkowo:

Drogie

Dostępne

Snobistyczne

Tanie

Elitarne

Nie snobistyczne
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2.3.5. Operacjonalizacja wizerunku Kielc

Kielce = krajowe centrum sportów ekstremalnych

Narciarstwo zjazdowe i biegowe
Wspinaczka skałkowa

Kolarstwo górskie, krosowe, trekkingowe
Motokros
Tor samochodowy - sporty samochodowe
Rollercoaster – deskorolkowcy, wrotkarze
Nurkowanie, nurkowanie głębinowe
Sporty siłowe (np. konkurencje zawodów
typu Strongman)
Biegi przełajowe
Bungee
Skoki spadochronowe
Lotniarstwo, motolotniarstwo

Jeździectwo
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Kielce = centrum kultury alternatywnej/ niezależnej

Cykliczne imprezy muzyczne (hip-hop,
jazz, nowe brzmienia)
2 coroczne festiwale sztuki alternatywnej
Centrum Sztuki Baza Zbożowa
Amfiteatr Kadzielnia
Projekty artystyczne i obywatelskie
wspierane przez miasto (Miasto –
pracownia)

Kluby artystyczne, muzyczne

Kielce = centrum spotkań biznesowych/ korporacyjnych

Targi kieleckie
Centrum szkoleniowo-kongresowe

Miejsce firmowych imprez integracyjnych

2.3.6. Instrukcje językowe na potrzeby działań promocyjnych
Przez instrukcje językowe na potrzeby działań promocyjnych rozumiemy tu sposób/ sposoby
mówienia o Kielcach, prezentowania Kielc jako swoiście pojętego „produktu marketingowego”.
Sądzimy, że najlepiej sformułować owe instrukcje językowe za pomocą słów/ sformułowań
kluczowych, wokół których powinna być organizowana treść komunikatów promocyjnych.
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Miasto Kielce: czym jest?
-

stolica Gór Świętokrzyskich

-

baza wypadowa/ portal/ brama do Gór Świętokrzyskich

-

miasto targowe

-

prężny ośrodek akademicki

-

siedziba wielu ważnych przedsiębiorstw

-

ośrodek sportów ekstremalnych

-

miasto wspierające kulturę alternatywną i niezależną

-

ważny w skali ogólnopolskiej ośrodek kultury alternatywnej i niezależnej

-

miejsce spotkań biznesowych

Aspiracje Kielc
-

miasto targowe o europejskim znaczeniu

-

cel masowej turystyki weekendowej

-

miasto uniwersyteckie (Uniwersytet Świętokrzyski)

-

miasto - siedziba przedsiębiorstw opartych na wiedzy

-

miasto wspierające odważną sztukę i odważne, nowatorskie inicjatywy obywatelskie

Atrakcyjność Kielc
-

miasto relatywnie tanie

-

miasto nie snobistyczne, autentyczne

-

dobre warunki dla uprawniania sportów

-

dobre warunki do uprawiania turystyki

-

unikatowe atrakcje (Geopark skupia wszystkie rezerwaty z terenu Kielc)

-

kieleckie

„naj”:

najnowocześniejszy

stadion

w

Polsce,

najoryginalniejszy

amfiteatr

(Kadzielnia)

Przewaga konkurencyjna Kielc
-

w jednym miejscu znajdują się atrakcje, po które zazwyczaj jeździmy do różnych miast
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-

wystarczająco daleko od dużych ośrodków miejskich (Warszawy, Krakowa, Łodzi) by ich
mieszkańcy wybierając się do Kielc mieli poczucie „bezpiecznego oddalenia od codziennych
zobowiązań”, wystarczająco blisko by bez problemów i w krótkim czasie dojechać

Kielce. Pole semantyczne

2.3.7. Grupy docelowe dla działań promocyjnych wraz z ich segmentacją
Jako założenie wstępne przyjęliśmy w niniejszym opracowaniu, że grupą docelową dla działań
promocyjnych miasta Kielce mają być osoby aktywne, mobilne, opiniotwórcze, mieszkańcy
Polski. Obecnie chcemy tę wstępną definicję grupy docelowej uszczegółowić.
Grupa docelowa dla działań promujących miasto Kielce, segmentacja:
Ogólna charakterystyka
Profil psychograficzny

Grupa podstawowa: osoby aktywne, mobilne, opiniotwórcze,
mieszkańcy Polski
-

Szukający nowości i akceptujący nowości ale nie zorientowani
na modę

-

Otwarci

-

Towarzyscy, lubiący wyjazdy grupowe

-

„Kolekcjonerzy nowych doświadczeń”

-

Zorientowani na autentyzm

-

Nie snobistyczni

-

Nie mający maksymalistycznych oczekiwań
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Profil socjodemograficzny

Geografia targetu

-

Gotowi ponosić pewne uciążliwości w imię
zrealizowania zasadniczego celu odwiedzin miasta

-

Segment zasadniczy:

-

Mężczyźni i kobiety w wielu 25+

-

Aktywni zawodowo

-

Zarabiający powyżej średniej krajowej

-

Mieszkańcy dużych miast

-

Raczej bez zobowiązań rodzicielskich

-

Segment uzupełniający 1:

-

Młodzież ucząca się, w tym zwłaszcza studenci

-

Segment uzupełniający 2:

-

Średni i wyższy management

możliwości

Realnie patrząc, promocja powinna być nakierowana na
mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi oraz Lublina. Kielce
proponujące się jako miasto turystyki weekendowej muszą przyjąć,
że istotnym atutem przemawiającym na ich korzyść jest
korzystna relacja między ilością i jakością atrakcji a
geograficzną bliskością miasta. Im potencjalni odwiedzający mają
dalej do Kielc, tym bardziej będą oni skłonni nie zadawalać się
„średnimi atrakcjami”.
Zasada ta nie dotyczy dwóch kategorii odwiedzających: gości
targowych oraz osób, które przyciągną do miasta unikalne
wydarzenia artystyczne. Jedni i drudzy pokonają każdą odległość,
gdyż orientują się na konkretne wydarzenie, nie zaś na pewną
„sumę atrakcji”.

2.3.8. Kryteria ewaluacji celów strategii
Miarą efektywności działań promocyjnych powinna być (1) liczba odwiedzających miasto gości oraz
(2) dynamika i kierunek zmiany opinii na temat Kielc (w najważniejszych wymiarach
semantycznych).
Niezależnie od tego, że w pierwszym przypadku można bazować na statystykach miejskich,
proponujemy, aby miasto dokonywało rokrocznej ewaluacji działań promocyjnych zlecając
wybranemu ośrodkowi badania opinii publicznej krótkie badanie sondażowe włączone do tzw.
kwestionariuszy omnibusowych (kwestionariuszy złożonych z pytań lub bloków pytań dostarczonych
przez różnych klientów.
Największe ośrodki badawcze w kraju realizują badania sondażowe w sekwencji dwutygodniowej.
Badania są realizowane na próbie ogólnopolskiej. Koszt jednego pytania waha się w granicach 1000 –
2.500 zł.
Do celów ewaluacyjnych wystarczy miastu blok złożony z trzech pytań:
1. Czy odwiedził(a) P. w tym roku miasto Kielce?
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a) Tak
b) Nie
2. Jaki był podstawowy cel odwiedzin?
a) Sprawy służbowe, interesy
b) Sprawy rodzinne
c) Wypoczynek, rekreacja
d) Udział w imprezie sportowej
e) Udział w imprezie kulturalnej
f)

Inny cel, jaki?

3. Czy sądzi P. ze Kielce są miastem:

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Zdecydowanie
Trudno
nie
powiedzieć

W którym odbywa się wiele interesujących
imprez kulturalnych
Z wieloma atrakcjami dla turystów i osób
chcących aktywnie wypoczywać
Prowincjonalnym
Prężnie rozwijającym się ośrodkiem targowym
Silnym ośrodkiem akademickim
Bezpiecznym
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3. PLAN

MARKETINGOWY DZIAŁAŃ W ROKU

2006

Zgodnie z założeniami średniookresowej strategii promocji miasta Kielce działania marketingowe
w 2006 roku powinny mieć na celu przede wszystkim zmianę negatywnego wizerunku miasta
i wykreowanie bardziej przychylnego image. Ważne, aby działania marketingowe nie przebiegały
w oderwaniu od działań rozwojowych, przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce
2015” oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kielce 2006-2010.

3.1. Cele operacyjne strategii marketingowej
W związku z przyjętymi założeniami strategicznymi dla promocji miasta Kielce wyznaczono zatem
cel główny działań promocyjnych w 2006r:
CEL GŁÓWNY: Poprawa wizerunku miasta, dążenie do zniwelowania negatywnych stereotypów
i skojarzeń związanych z Kielcami;
Dla wsparcia realizacji celu głównego wyznaczone zostały priorytetowe kierunki w strategii promocji
miasta, które przekładają się na operacyjne cele działań:
CEL 1. Wykreowanie i promocja marki Kielce;
CEL 2. Wspieranie rozwoju i działań w zakresie promocji kultury;
CEL 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego i działań w zakresie promocji gospodarczej;
CEL 4. Wspieranie rozwoju i promocji sportu;
CEL 5. Wspieranie rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej, promocja turystyki.

3.2. Operacyjne programy marketingowe
Działania marketingowe miasta Kielce powinny opierać się o celowo dobrane kanały i narzędzia
promocji. Ważne jest jednak, aby wszystkie działania, niezależnie od celu, jaki realizują, były ze
sobą spójne i wzajemnie się uzupełniały. Wszystkie one posłużą realizacji przemyślanej kampanii
wizerunkowej.
1. Zarządzanie marką Kielce (kodyfikacja i implementacja marki):
-

zaprojektowanie zmian w dotychczasowym logo turystycznym miasta – koncepcja graficzna,
konteksty zastosowań;
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-

opracowanie szczegółowego CI miasta Kielce (graficzne wytyczne do produkcji materiałów
niezbędnych w działaniach opartych o kanały ATL: gadżety reklamowe, layouty materiałów
reklamowych, materiały służące do identyfikacji zewnętrznej miasta - flagi, bannery,
materiały wystawiennicze itp.);

-

opracowanie hasła promującego miasto, spinającego wszystkie przyjęte priorytety w zakresie
promocji;

-

opracowanie manualu językowego – słownika mówienia o marce w kontekście realizacji celów
strategii promocji;

2. Działania reklamowe oparte o kanały ATL:
-

kampania billboardowa i citylight;

-

przygotowanie materiałów reklamowych (foldery, płyty CD z prezentacją miasta, wizytówki
itp.);

3. Działania reklamowe oparte o kanały BTL:
-

oferty kierowane do potencjalnych inwestorów;

-

oferty dla firm zlokalizowanych w Kielcach;

-

doradztwo dla potencjalnych inwestorów;

4. Działania PR:
-

event marketing:
•

imprezy ogólnopolskie, przyciągające turystów z regionu / kraju,

•

imprezy masowe dla ludności;

-

patroni medialni dla eventów organizowanych w Kielcach;

-

media relations: dbałość o systematyczne publikacje nt. Kielc w prasie turystycznej (wizyty
studyjne dziennikarzy prasy turystycznej); w prasie biznesowej (artykuły i wyniki badań
dotyczące rosnącego znaczenia Targów jako miejsca promocji i nawiązywania kontaktów
biznesowych, informacje dotyczące Targów kieleckich itp.); w prasie sportowej (wiadomości
z życia kieleckich zespołów sportowych, informacje dotyczące otwarcia stadionu itp.);

-

sponsoring imprez sportowych;

-

sponsoring imprez kulturalnych;

-

partnerstwo (współudział) w organizacji ogólnopolskich, medialnych przedsięwzięciach
kulturalno – rozrywkowych, sportowych itp.;

5. Inwestycje „okołopromocyjne” wpływające na jakość produktu, jakim jest miasto Kielce:
-

inwestycje zwiększające bezpieczeństwo miasta;
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-

inwestycje poprawiające jakość dróg i ulic;

-

inwestycje poprawiające jakość bazy turystycznej, rekreacyjnej, rozrywkowej.

Poniżej wymienione narzędzia marketingowe zostały doprecyzowane i zaprezentowane w formie
konkretnych, szczegółowych zadań do realizacji w roku 2006. Zadania pogrupowane zostały wg
celów, realizacji którym mają służyć.

CEL 1. Wykreowanie i promocja marki Kielce

ZADANIE 1. (zarządzanie marką)
Rewitalizacja logo miasta Kielce. Określenie kontekstów jego zastosowań.
Dotychczas stosowane logo miasta wymaga nieznacznych modyfikacji (bezwzględnie konieczna jest
np. zmiana kolorystyki – rezygnacja z koloru czarnego, proponujemy również zmianę czcionki na
mniej „niechlujną” oraz uproszczenie połączeń elementów graficznych). Zdajemy sobie sprawę
z faktu, iż istniejące logo wykorzystywane jest już na wielu materiałach i być może jest
rozpoznawalne wśród mieszkańców miasta. Dlatego nie sugerujemy jego całkowitej zmiany.
Natomiast jesteśmy przekonani, iż nie jest ono jeszcze znakiem zakorzenionym w świadomości
ogólnopolskiej. W związku z powyższym jego delikatna modyfikacja nie powinna pociągnąć za sobą
wielkich kosztów z punktu widzenia wartości marki.
Logo miasta stosowane będzie wymiennie (lub łącznie) z herbem miasta. Logo turystyczne
stosowane będzie zawsze w takich sytuacjach, w których nie jest wymagane używanie oficjalnego
herbu miasta, a więc m. in. w następujących kontekstach:
-

materiały informacyjne, gadżety reklamowe, materiały targowe (wystawiennicze) itd.;

-

strony internetowe Kielc i Urzędu Miasta;

-

kampania billboardowa i citylight;

-

wszelkie promocyjne informacje zamieszczane w czasopismach, prasie codziennej itp.;

-

obiekty sportowe, turystyczne, rekreacyjne (przewodniki, informatory, bilety, kasy);

-

przy okazji wszystkich imprez, których Kielce są: organizatorem, partnerem, sponsorem;

-

przy okazji wszystkich innych inicjatyw promocyjnych miasta.

Termin realizacji: kwiecień - maj 2006 r.
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ZADANIE 2. (zarządzanie marką)
Opracowanie szczegółowego CI miasta Kielce
Aby wszystkie działania marketingowe były spójne, jednakowo odczytywane i kojarzone, konieczne
jest opracowanie wytycznych dotyczących tworzenia (szczególnie pod względem graficznym)
materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta Kielce (wszelkich materiałów niezbędnych
w działaniach opartych o kanały ATL - gadżetów reklamowych, layoutów materiałów reklamowych,
materiałów służących do identyfikacji zewnętrznej miasta – flag, bannerów, materiałów
wystawienniczych, ofert, broszur, systemów komunikacji zewnętrznej itp.).
Wytyczne takie (opracowane na zasadzie Corporate Identity) pozwolą utrzymać wszystkie materiały
promocyjne w jednakowej kolorystyce, stylu i szacie graficznej. Ważne jest szczególnie
opracowanie założeń wykorzystania logo miasta i jego herbu (jakie kolory, jaka wersja czarno –
biała, jakie dopuszczalne tło itp.). CI miasta Kielce powinno być nowoczesne, spójne z założeniami
strategii oraz z kolorystyką i stylem logotypu.
CI miasta będzie służyło wszystkim partnerom, agencjom reklamowym i innym organizacjom, które
będą brały udział w realizacji działań promocyjnych miasta Kielce.
Termin realizacji: kwiecień - maj 2006 r.

ZADANIE 3. (zarządzanie marką)
Opracowanie hasła promującego miasto, spinającego wszystkie przyjęte priorytety w zakresie
promocji
Poniżej proponujemy – jako wstępne i wymagające sprawdzenia - następujące hasła promocyjne dla
Kielc:
Kielce. Blisko Raju
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA

Wszyscy w Kielcach
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA

Kielce kręcą
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA
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Kielce. Dla aktywnych
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA

Kielce. Miasto otwarte
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA

Hasła te są oczywiście tylko propozycją. Poniżej w tabeli podjęliśmy się próby ich oceny:
Hasło
Kielce. Blisko Raju
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA
Wszyscy w Kielcach
KULTURA • SPORT • BIZNES • ZABAWA

-

Kielce kręcą
KULTURA • SPORT • BIZNES •
ZABAWA

-

Pozytywy
pomysłowa gra słów
zgodność z obietnicą USP
(do Kielc po przyjemności,
po radość)
hasło jest intrygujące
hasło jest łatwo
zapamiętywane
hasło nieco prowokujące
hasło dowcipne
hasło dobrze oddaje cele
promocji (ściągnąć ludzi do
Kielc, niech wszyscy
odwiedzają Kielce)
hasło ma szansę przerodzić
się w sympatyczny idiom
języka potocznego
hasło inspiruje do
ciekawych wizualizacji
hasło jest witalne,
energetyczne
hasło wychodzi poza
stereotyp hasła
promocyjnego
hasło jest zgodne z
obietnicą promocyjną
hasło jest bardzo
ofensywne

-

-

nie wszyscy musza „kupić”
pewną abstrakcyjność
i pure nonsensowy
charakter hasła

-

hasło łatwo strawestować
(czasownik kręcić ma
również pejoratywne
znaczenie: kręcić czyli
kombinować, mataczyć,
robić rzeczy niezgodne z
prawem, kłamać
kolokwializm hasła może
niektórych razić
hasło wyraźnie „kokietuje”
młode osoby
hasło nieco pasywne

-

Kielce. Dla aktywnych
KULTURA • SPORT • BIZNES •
ZABAWA

hasło zgodne z obietnicą
promocyjną

-

Kielce. Miasto otwarte
KULTURA • SPORT • BIZNES •
ZABAWA

hasło stonowane
i eleganckie a
jednocześnie dobrze
oddające cele promocji
hasło nośne przez swoją
wieloznaczność
hasło będzie dobrze
przyjęte przez Kielczan

-

-

Zagrożenia
hasło może być
niezrozumiałe dla osób nie
znających Jaskini Raj

można hasłu zarzucić, że
kopiuje tytuł włoskiego
filmu z okresu neorealizmu
„Rzym, miasto otwarte”
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Wybór docelowego hasła powinien zostać poparty badaniami typu FGI. Hasło promocyjne powinno
wpisywać się i współgrać z opracowanym CI miasta.
Termin realizacji: maj 2006r.

ZADANIE 4. (narzędzia ATL)
Strona internetowa Kielc – rewitalizacja
Strony internetowe www.um.kielce.pl oraz www.kielce.pl są w obecnych czasach podstawową
wizytówką Kielc. Są pierwszym źródłem poszukiwania informacji o mieście i dlatego w znacznym
stopniu wpływają na jego wizerunek. Wiadomości na nich zamieszczane muszą być po pierwsze
aktualne, po drugie rzetelne, ciekawe i przydatne, po trzecie przedstawione w ciekawy, intuicyjny,
przejrzysty i ładny graficznie sposób.
W związku z opracowaniem nowego CI dla Kielc, konieczne będzie zmodernizowanie istniejącej
strony Urzędu Miasta i stworzenie jej zgodnie z nowoczesnymi technikami i technologiami
projektowania stron WWW. Proponujemy również, aby Urząd Miasta, w miarę możliwości, wspierał
autorów nieoficjalnej strony www.kielce.pl w zakresie tworzenia jej kontentu i grafiki.
Tworzenie nowej strony powinno przebiegać wg następującego harmonogramu:
-

stworzenie koncepcji strony i struktury linków (architektura serwisu);

-

stworzenie graficznego projektu stron;

-

przygotowanie treści na strony WWW;

-

projekt wstępny i badania dotyczące intuicyjności i czytelności serwisu – ewentualne
poprawki;

-

wdrożenie nowych stron WWW i ich promocja (umieszczanie adresu do nowych stron
w materiałach promocyjnych, e-mailing do partnerów Urzędu Miasta, firm kieleckich,
organizacji samorządowych itp. informujący o powstaniu nowych stron).

Termin realizacji: maj - czerwiec 2006 r., promocja: początek lipca 2006 r.

ZADANIE 5. (narzędzia ATL)
Wizerunkowa kampania miasta na billboardach i citylights
Chcielibyśmy

odwrócić

skojarzenia

Kielc

z

zaściankowością,

zacofaniem,

szarością

i małomiasteczkowym klimatem. Służyć temu ma wykreowanie marki Kielce jako synonimu miasta
otwartego i nowoczesnego, zapraszającego inwestorów, turystów, biznesmenów, ludzi mających
ochotę na weekendową rozrywkę w najlepszym wydaniu.

68

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

Służyć temu ma kampania wizerunkowa miasta oparta o billboardy i citylights w wybranych
miastach południowo – wschodniej Polski (z całą pewnością w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Radomiu,
Tarnobrzegu, Piotrkowie Trybunalskim). Sugerujemy przyjąć jako zasięg kampanii odległość miasta
od Kielc nie większą niż 250 km.
Kampania reklamowa z użyciem narzędzi ATL jest najprostszym sposobem dotarcia do masowego
odbiorcy. Użycie billboardów i citylights to stosunkowo tania (w porównaniu np. do reklamy
telewizyjnej) forma reklamy. Niemniej jednak przeprowadzona na wysokim poziomie kreacyjnym
powinna w skuteczny sposób odwrócić negatywne stereotypy związane z miastem.
Promując hasło (takie, jakie zostanie wybrane) z dopiskiem „KULTURA, SPORT, BIZNES, ZABAWA”,
plakaty użyte w kampanii mają zapraszać do Kielc! Ponieważ trudno jest wyrazić wszystkie
preteksty zaproszenia na jednym plakacie, dopuszczamy kreację 4 różnych plakatów, z których
każdy uwypuklał by jeden pretekst (kultura, lub sport, lub biznes, lub zabawa), natomiast
pozostałe potraktowane byłyby marginalnie. Plakaty powinny być nowoczesne, ciekawe graficznie
(rekomendujemy wykorzystanie piktogramów” oraz gry skojarzeń).
Lokalizacja plakatów powinna być uzależniona od wyboru miast, nie jest jednak dopuszczalne, aby
w przypadku, gdy powstaną 4 plakaty, w jednym mieście nie były wykorzystane wszystkie ich
rodzaje.
Termin realizacji: lipiec – sierpień 2006 r. – kreacja, zakup powierzchni ekspozycyjnej; wrzesień –
październik 2006 r. – ekspozycja plakatów (billboard i citylight)

ZADANIE 6. (narzędzia ATL)
Przygotowanie nowych, zgodnych z CI Kielc, materiałów promocyjno – reklamowych
W związku z nisko ocenioną jakością dotychczas wydawanych przez miasto materiałów
reklamowych, rewitalizacją logo oraz opracowaniem CI dla wszystkich materiałów promocyjnych,
należy opracować nowe, aktualne foldery, przewodniki, broszury itd. Ważne, aby działania UM były
przy tym bezwzględnie spójne – lepiej (i taniej) jest wydać jeden porządny folder, niż kilka
niekompletnych, co gorsza – różniących się stylem i poziomem jakości. Zdjęcia wykorzystywane
w folderach powinny być współczesne, zrobione w roku 2006 (wiele zdjęć w dotychczasowych
folderach Kielc jest mocno nieaktualna). Grafika wykorzystana przy realizacji materiałów
promocyjnych powinna być zgodna z CI Kielc. Proponujemy przygotowanie następujących
materiałów:
-

foldery o tematyce przede wszystkim turystycznej;

-

foldery o tematyce przede wszystkim biznesowo – targowo – inwestycyjnej;

-

foldery – kompendium wiedzy o Kielcach;
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-

pocztówki z logo i hasłem promocyjnym Kielc rozprowadzone przy okazji wszystkich imprez
ogólnopolskich odbywających się w Kielcach (może warto ogłosić konkurs fotograficzny na
najlepszą pocztówkę z Kielc, najlepsze zdjęcia zostaną wykorzystane przy produkcji
pocztówek – chodzi bowiem o to, aby pocztówki były jak najbardziej atrakcyjne i wysłane
z Kielc do znajomych turystów z całej Polski stanowić będą doskonałe zaproszenie i reklamę);

-

wizytówki (kontynuacja dotychczasowego wydawania drobnych informacji o mieście w formie
wizytówek, jednak w nowym layoucie i z nowym logo);

-

etui na bilety PKP – papierowa „koperta”, a raczej okładka, z logo Kielc, adresem strony
WWW miasta, hasłem promocyjnym, być może kilkoma zdjęciami miasta i hasłowymi
informacjami wymieniającymi atuty Kielc, w którą wkładane będą bilety zakupione przez
podróżnych na dworcu w Kielcach. To nie drogi, ale ciekawy i dotychczas jeszcze powszechnie
nie stosowany środek reklamy. Podróżny ma wszystkie bilety w jednym miejscu (szczególnie
jeśli kupuje ich kilka, taka rzecz będzie przydatna) a jednocześnie zapoznaje się z logo
miasta i jego hasłem promocyjnym. Etui na bilety musi być bezwzględnie spójne graficznie
z billboardami i citylights zastosowanymi w kampanii wizerunkowej!;

-

inne materiały i gadżety reklamowe w zależności od aktualnych potrzeb promocyjnych miasta
(związane z eventami, imprezami masowymi, organizowanymi spotkaniami itp.).

Termin realizacji: z uwagi na dużą różnorodność materiałów realizację ich projektów i produkcji
proponujemy rozłożyć od sierpnia do grudnia 2006 r.

ZADANIE 7 i 8. (inwestycje „okołopromocyjne”
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami strategicznych dokumentów
(ze szczególnym naciskiem na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w mieście oraz inwestycje
poprawiające jakość dróg i ulic).
Promocja miasta będzie skutkować poprawą jego wizerunku tylko w przypadku, gdy wraz z daną
publiczności obietnicą (hasłem promocyjnym) w życie wprowadzane będą również faktyczne
działania rozwojowe miasta, poprawiające jego infrastrukturę i jakość oferowanych usług. Nie
można bowiem dopuścić do sytuacji, by przyciągnięty promocją turysta czy inwestor, rozczarował
się znaczącym rozdźwiękiem pomiędzy daną mu obietnicą a stanem faktycznym.
Termin realizacji: cały rok

70

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

CEL 2. Wspieranie rozwoju i działań w zakresie promocji kultury

ZADANIE 9. (event marketing)
Organizacja festiwalu Świętokrzyska Wiosna Jazzowa
Zgodnie z założeniami strategicznymi proponujemy rozwój, większe nagłośnienie medialne i nadanie
nowej formuły dotychczas odbywającym się w Kielcach, wybranym imprezom.
Jedną z imprez, które naszym zdaniem mogą stać się (docelowo) flagową imprezą kulturalną Kielc,
jest Świętokrzyska Wiosna Jazzowa. Dotychczas nie uporządkowane koncerty i imprezy mają
szansę przerodzić się w zorganizowany, jednorazowy (3 dniowy) festiwal. Konieczne jest jednak
uczynienie z festiwalu imprezy kulturalnej o zasięgu ogólnopolskim.
W tym celu konieczne będzie zaproszenie na festiwal co najmniej 2 muzyków jazzowych
o światowej sławie, a także ogólnopolska promocja imprezy. Aby festiwal mógł nabrać rozmachu,
konieczne jest:
-

wybór organizatora imprezy – najlepiej firmę komercyjną, który weźmie na siebie główny
ciężar przygotowania imprezy;

-

pozyskanie sponsorów i partnerów imprezy oraz patronatu medialnego co najmniej kilku
tytułów prasowych, kilku stacji radiowych i telewizji ogólnopolskiej;

-

opracowanie logo (znaku) festiwalu, nowoczesnego, łatwo zapadającego w pamięć,
nawiązującego do muzyki jazzowej;

-

opracowanie programu festiwalu – z rozmachem, tak, by na 3 dni Kielce stały się miastem
jazowym, w którym jednocześnie (na kilku scenach) odbywa się wiele koncertów, wystaw,
imprez towarzyszących, itd.;

-

stworzenie własnej strony internetowej festiwalu, z programem, mapkami rozmieszczenia
koncertów, wskazaniem miejsc noclegowych w których uczestnicy festiwalu mają rabaty
(dobrze byłoby tego typu współpracę z hotelami i pensjonatami w Kielcach nawiązać),
możliwością kupowania (lub choćby rezerwowania) biletów na festiwal on-line;

-

przygotowanie materiałów promocyjnych festiwalu – katalog festiwalowy, płyty festiwalowe,
gadżety reklamowe, smycze na bilety itp.;

-

ogólnopolska kampania promująca festiwal; oparta o: billboardy, citylights, media – radio
i prasa codzienna oraz specjalistyczna (muzyczna) oraz informacyjne portale internetowe
i e-mailing do profilowanej grupy odbiorców.

Termin realizacji: przygotowania do festiwalu – styczeń – marzec 2006 r.; festiwal – kwiecień
2006 r.
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ZADANIE 10. (event marketing)
Ogólnopolski niezależny przegląd form dokumentalnych „NURT”
Organizowany do tej pory (już XI lat) pod koniec listopada przez Kieleckie Centrum Kultury
Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT to druga z imprez, które naszym zdaniem mają
szansę przerodzić się we flagowe, powszechnie znane wydarzenie, które przyciągnie rzesze
turystów i fanów kultury alternatywnej. NURT powinien być bardziej nagłośniony i wypromowany.
Już w tym roku wiele dobrego działo się wokół festiwalu i przy okazji jego organizacji, wciąż
jednak działania te były zbyt mało medialne a promocja za wąska. Jeśli chcemy docelowo promować
Kielce jako miasto blisko związane z kultura alternatywną, XII Przegląd w 2006r. powinien nabrać
takiego rozmachu, aby Kielce zaczęły się Polakom kojarzyć z kinem niezależnym.
Harmonogram postępowania przy organizacji NURTu winien być zbliżony do etapów organizacji
Wiosny Jazzowej.
Termin realizacji: czerwiec – połowa listopada 2006 r. – organizacja i przygotowanie, realizacja –
koniec listopada 2006 r.

Poza wymienionymi powyżej imprezami w Kielcach powinny odbyć się również imprezy na stałe
wpisane w kalendarz wydarzeń miasta a także wcześniej już zaplanowane z uwagi na obchody
rocznic itp. (imprezy te powinny przebiegać w dotychczasowej, niezmienionej formie). Miasto nie
powinno z nich rezygnować, gdyż są one lubiane i rozpoznawane przez Kielczan i stanowią istotny
element marketingu wewnętrznego miasta:
ZADANIE 11. (event marketing)
Organizacja Obchodów Świętokrzyskiego Milenium
Termin realizacji: różne imprezy i działania przez cały rok

ZADANIE 12. (event marketing)
Organizacja Święta Kielc – corocznej imprezy dla mieszkańców
Termin realizacji: przygotowania – marzec – kwiecień 2006 r., realizacja – maj 2006 r.

ZADANIE 13. (event marketing)
Organizacja Sylwestra pod Gwiazdami – corocznej imprezy sylwestrowej na świeżym powietrzu dla
mieszkańców Kielc
Termin realizacji: listopad – grudzień 2006 r.
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CEL 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego i działań w zakresie promocji gospodarczej

ZADANIE 14. (narzędzia BTL)
Stworzenie spójnego pakietu ofert inwestycyjnych miasta w preferowanych dziedzinach działalności
gospodarczej
Pakiet ofert inwestycyjnych powinien dotyczyć przede wszystkim turystyki, sportu i wypoczynku,
gospodarki, handlu i usług. Pakiet powinien zostać wydany w formie eleganckiego folderu, zgodnego
z CI Kielc. Pakiet powinien powstać we współpracy z kieleckimi przedsiębiorcami, władzami
powiatu, instytucjami wspierającymi biznes. Po przygotowaniu oferty ogólnej konieczne będzie
wyznaczenie segmentów odbiorców oferty a w dalszej kolejności sprofilowanie ofert pod kątem
konkretnego segmentu i rozesłanie ich do odbiorców. W folderze – pakiecie ofert, powinny zostać
wykorzystane hasła promujące inwestycje w Kielcach oraz dane wskazujące na korzyści
inwestowania w mieście. Efektem takiego działania ma być pozyskiwanie inwestorów strategicznych
oraz dodatkowych środków inwestycyjnych na rozwój miasta.
Termin realizacji: maj - lipiec 2006 r.

ZADANIE 15. (narzędzia BTL)
Intensywna dystrybucja oferty gospodarczej Kielc
Dostęp do oferty gospodarczej Kielc powinien być bardziej rozpowszechniony a jego dystrybucja
wielokanałowa. Należy zdefiniować nośniki oferty: Internet, publikacje (pisma branżowe, strony
biznesowe dzienników, foldery), prezentacje multimedialne (CD), targi. Kanał dystrybucji oferty
różnić się będzie w zależności od segmentu odbiorcy oraz jego lokalizacji (odbiorca regionalny,
krajowy czy zagraniczny).
Ponadto oferta gospodarcza Kielc powinna zostać zaprezentowana na międzynarodowych targach
oraz każdorazowo w ramach imprez promocyjnych inicjowanych przez samorząd województwa
a także na targach kieleckich.
Partnerami w tego typu działaniach powinny być polskie placówki dyplomatyczne zagranicą,
Ministerstwo Gospodarki, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Świętokrzyska Agencja
Rozwoju Regionu i inne organizacje wspierające kielecką gospodarkę, a także zaprzyjaźnione
z Kielcami miasta partnerskie w Europie.
Efektem tego działania ma być wejście na rynek ofert inwestycyjnych oraz zwiększenie możliwości
pozyskania partnerów gospodarczych w kraju i zagranicą.
Termin realizacji: od lipca przez cały rok 2006.
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ZADANIE 16. (narzędzia BTL)
Szkolenia wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Kielcach, szczególnie w sektorze
usług
Nasza propozycja dotyczy organizacji cyklu szkoleń dla młodzieży, bezrobotnych oraz małych
lokalnych firm. Szkolenia mają na celu zaznajomienie potencjalnych przedsiębiorców z przepisami
i formalnościami dotyczącymi prowadzenia własnej firmy, zasadami sporządzania biznes planów,
możliwościami pozyskiwania funduszy na rozwój własnej działalności itp. Szkolenie powinny przyjąć
formę programu, który będzie posiadał formułę szkoleń otwartych, cyklicznych, będzie miał własną
nazwę, własne CI oraz stronę WWW.
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (podkreślane również w dokumentach
strategicznych miasta) powinny być realizowane przy ścisłej współpracy z organizacjami
i fundacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w województwie Świętokrzyskim i Kielcach
oraz Izbami Gospodarczymi, Powiatowym Urzędem Pracy itp. Firmowany jednak powinien być przez
Urząd Miasta Kielc (i jako program urzędu promowany w mediach i w środowisku studenckim
i gospodarczym, wśród uczniów szkół średnich zawodowych).
Termin realizacji: przygotowanie programu i tworzenie jego infrastruktury, opracowanie
szczegółowego programu szkoleniowego – czerwiec - sierpień 2006 r., szkolenia w ramach programu
– od września cyklicznie do końca roku (docelowo również w latach kolejnych).

ZADANIE 17. (narzędzia PR – media relations)
Opracowanie wspólnie z Gazetą Wyborczą dodatku o Kielcach do ogólnopolskiego wydania dziennika
Dodatki takie opracowało już kilka miast (m. in. Płock, Łódź), stanowią one cenne źródło informacji
o mieście i jego firmach dla potencjalnych inwestorów. Ogólna koncepcja dodatku na temat Kielc
powinna przybrać wydźwięk zaproszenia – przyjedź, zobacz, zainwestuj. Tego typu dodatek jest
skuteczną formą promocji miasta – pozwala na zamieszczenie szczegółowych, biznesowych
informacji i danych, wywiadów z władzami i przedsiębiorcami, których zwykle nie zamieszcza się
w standardowych folderach reklamowych. W odbiorze czytelników jest to również znacznie bardziej
wiarygodne źródło informacji niż folder czy ulotka - mniej nachalne, rzetelne i dostosowane do
potrzeb informacyjnych tych czytelników, którzy rzeczywiście zainteresowani są tematyką
inwestycji.
Dodatek powinien być w przeważającej części finansowany przez firmy, które będą mogły w nim
zamieścić artykuły na temat szans rozwoju jakie dały im Kielce itp. lub po prostu swoją reklamę.
Objętość tego wydawnictwa zależy od liczby firm, które będą chciały partycypować w działaniu.
Termin realizacji: przygotowanie materiału i rozmowy z Gazetą Wyborczą – lipiec – sierpień 2006 r.,
publikacja - wrzesień 2006 r.
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CEL 4. Wspieranie rozwoju i promocji sportu

ZADANIE 18. (PR – event marketing, media relations)
Uroczyste otwarcie stadionu piłkarskiego
Inwestycja budowy stadionu ukończona zostanie w marcu. Z tej okazji konieczne jest
zorganizowanie uroczystości, na którą zaproszone zostaną media (prasa, radio, telewizja).
Proponujemy aby z okazji otwarcia stadionu odbył się na nim mecz pokazowy Korony Kielce z innym
zespołem, lub, bardziej przyciągający widownię mecz piłkarze – aktorzy / politycy / gwiazdy sceny
muzycznej lub piłkarze – władze miasta.
Przy okazji otwarcia stadionu zadbać trzeba o szerokie i skuteczne media relations – o otwarciu
nowego stadionu powinni z odpowiednim wyprzedzeniem dowiedzieć się dziennikarze możliwie
dużej liczby czasopism, dzienników, stacji radiowych i telewizyjnych.
Nowoczesny stadion będzie jednym z największych atutów miasta, w związku z czym jego „głośne”
otwarcie jest bezsprzecznie istotne z punktu widzenia kreowania pozytywnego wizerunku Kielc.
Termin realizacji: przygotowania do uroczystości powinny rozpocząć się już w styczniu 2006 r.

ZADANIE 19. (narzędzia PR – event marketing)
Wykorzystanie stadionu piłkarskiego do promocji miasta – organizacja meczy charytatywnych
Nowy Stadion piłkarski, jako jeden z głównych atutów, powinien służyć promocji miasta Kielce.
W tym celu rekomendujemy zorganizowanie na nim co najmniej jednego meczu charytatywnego
rocznie. Mecz taki powinien być prestiżowy, medialny, tak, aby chcieli go zobaczyć nie tylko
mieszkańcy Kielc, ale również publiczność ogólnopolska (mecz w którym grałyby najbardziej znane
osoby polskiej sceny telewizyjnej). Charytatywny (dobroczynny) charakter imprezy być może
wpłynie na odwrócenie negatywnych stereotypów dotyczących Kielc, postrzeganie miasta jako
nieprzyjaznego i niebezpiecznego.
Mecz ten transmitowany powinien być przez telewizję ogólnopolską. Transmisja z meczu powinna
być dyskretnie uzupełniana informacjami promującymi Kielce (np. w przerwie meczu wywiad
z Prezydentem miasta, który opowie o inwestycjach sportowych w Kielcach).
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów na mecz będzie przekazany na cele charytatywne.
Najlepszym momentem organizacji tego typu imprez jest okres przedświąteczny – początek grudnia
(wtedy pomoc charytatywna jest najbardziej pożądana). Docelowo mecze charytatywne mogą
odbywać się w Kielcach znacznie częściej.
Termin realizacji: przygotowania – wrzesień – listopad 2006 r., realizacja – grudzień 2006 r.
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ZADANIE 20. (PR)
Rozpoczęcie starań (lobbing) o organizację dużych europejskich i światowych imprez sportowych
szczególnie piłkarskich i w zakresie piłki ręcznej
Z uwagi na szybki rozwój bazy sportowej w Kielcach, miasto powinno aspirować do organizacji
imprez sportowych o zasięgu europejskim i światowym. Duże, prestiżowe imprezy transmitowane są
w mediach ogólnopolskich (światowych), pozwolą zatem na zwiększenie znajomości marki Kielce
oraz wpłyną na pozytywne postrzeganie miasta.
Do realizacji takiego działania wymagane jest odpowiednie przygotowanie, wyszukiwanie
kontaktów i możliwości ich nawiązania, zapraszanie związków sportowych na wizyty studyjne do
Kielc, obecność władz miasta na imprezach sportowych w innych miastach.
Termin realizacji: od kwietnia przez cały rok

ZADANIE 21. (event marketing)
Wykreowanie markowej imprezy sportowej przy wykorzystaniu warunków naturalnych Kielc
Z uwagi na dogodne warunki naturalne i korzyści, jakie przynosi Kielcom położenie w górach
Świętokrzyskich warto pomyśleć o stworzeniu w Kielcach sportowej imprezy markowej –
wyjątkowego wydarzenia, które corocznie odbywać się będzie w mieście. Swego czasu Kielce słynęły
z wyścigów narciarzy biegowych, być może odnowienie tej tradycji mogłoby przynieść Kielcom
pewien prestiż. Można również rozpatrzyć wykorzystane w tym celu Toru Kielce lub ścieżek
rowerowych i tras do zjazdów rowerem górskim. Może to być również impreza zupełnie nowa,
wykreowana przez UM Kielce.
Ważne jednak, aby markowa impreza sportowa miała w nazwie słowo „kielecki”. W ten sposób
Kielce będą powszechniej znane w kręgu fascynatów danej dyscypliny sportowej, a wyjątkowość
imprezy przyczyni się do poprawy wizerunku miasta (miasto powinno bowiem szukać obszarów,
w których jest „wyjątkowe” lub „jedyne”).
Wykreowanie takiej imprezy nie jest zadaniem łatwym. Wymaga przeprowadzenia szeregu badań,
które odpowiedzą na następujące pytania: jakiego typu imprezy są jeszcze „nie zajęte” przez inne
miasta?,

jaki

obszar

imprez

sportowych

stanowi

swojego

rodzaju

niszę,

jeszcze

nie

zagospodarowaną?, jakie są oczekiwania mieszkańców dotyczące imprezy markowej?, jakie są
ogólnopolskie potrzeby i preferencje? itp. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich faktów można
przystąpić do poszukiwania propozycji oraz planowania imprezy. Prawdopodobnie nie uda się jej
przeprowadzić jeszcze w 2006 r.
Partnerami UM Kielce w realizacji tego zadania powinny być kluby i stowarzyszenia sportowe,
MOSiR oraz Urząd Wojewódzki.
Termin realizacji: faza koncepcyjna i przygotowawcza – od maja przez cały rok 2006
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CEL 5. Wspieranie rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej, promocja turystyki

ZADANIE 22. (narzędzia ATL)
Aktualizacja strony internetowej miasta i UM w zakresie bazy turystycznej
Na internetowych stronach miejskich powinna istnieć systematycznie uzupełniana i aktualizowana,
kompletna baza obiektów noclegowych w Kielcach. Jest to istotne z punktu widzenia motywu
przewodniego promocji miasta. Jeśli Kielce mają zaistnieć w świadomości Polaków jako miasto
oferujące atrakcyjne propozycje na weekend, potencjalny turysta (lub organizator imprez
biznesowych) musi mieć łatwy i czytelny dostęp (najlepiej on-line – tego wymagają realia
współczesnej turystyki) do informacji o bazie noclegowej i gastronomicznej w Kielcach.
Konieczne jest również uzupełnienie treści stron internetowych o bardziej szczegółowe informacje
turystyczne (mapki, plany, godziny otwarcia, opisy miejsc, które warto zwiedzić).
Zadanie to będzie realizowane łącznie z zadaniem związanym z budowaniem nowej strony
internetowej Kielc i UM Kielce.
Termin realizacji: wprowadzenie nowych treści – maj - czerwiec 2006 r., aktualizacja – na bieżąco
przez cały rok

ZADANIE 6. (narzędzia ATL)
Nowe foldery turystyczne i informatory miasta Kielce, kontynuacja wydawania wizytówek
przedstawiających najciekawsze miejsca w Kielcach
Zadanie opisane powyżej (przy okazji celu związanego z wykreowaniem marki Kielce). Przy
przygotowywaniu nowych treści do informatorów turystycznych należy pamiętać o możliwe
najaktualniejszych zdjęciach, danych dotyczących oferty, nowoczesnej grafice zgodnej z CI Kielc.

ZADANIE 23. (PR – media relations)
Media relations związane z promocją kieleckiej turystyki
Najlepszym sposobem promowania regionu oraz atrakcji turystycznych miasta są artykuły opatrzone
pięknymi zdjęciami w prasie turystycznej. Artykuł prasowy jest bowiem znacznie bardziej
wiarygodnym źródłem informacji niż tradycyjna reklama czy folder. Dlatego Kielce powinny
intensywniej starać się o obecność w tego typu prasie (np. dodatek „Turystyka” do Gazety
Wyborczej, „Podróże”, „National Geographic”, „Voyage”, „Poznaj Świat”, „Biznes i Turystyka”,
„Obieżyświat” oraz internetowe portale turystyczne). Kielce powinny pojawiać się w tego typu
pismach zarówno w charakterze stolicy regionu świętokrzyskiego, jak również jako samodzielny
ośrodek sportu, zabawy i biznesu. Warto również podkreślić geologiczne atuty i atrakcje miasta,
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jako ofertę dla „Zielonych szkół”. Skuteczne media relations musi opierać się o wizyty studyjne
dziennikarzy gazet turystycznych w Kielcach. Należy ustalić konteksty i możliwości przyciągnięcia
tych dziennikarzy do miasta.
Termin realizacji: zintensyfikowane działania w tym zakresie od marca przez cały rok 2006

ZADANIE 24. (narzędzia BTL)
Udział miasta w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz w innych targach turystycznych
w Europie
Kielce powinno aktywnie uczestniczyć w targach turystycznych nie tylko w październiku
w Poznaniu, ale również w innych imprezach targowych w całej Europie. Przy realizacji tego
działania

konieczna

jest

dobra

współpraca

z

Urzędem

Marszałkowskim

województwa

Świętokrzyskiego.
Termin realizacji: w zależności od terminów odbywania się wybranych imprez targowych

ZADANIE 25. (inwestycje „okołopromocyjne”)
Poszerzenie i urozmaicenie oferty dla turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, narciarskiej
i snowboardowej, wodnej
Dotychczasowa oferta sportowo – turystyczna Kielc jest nadal bardzo uboga. Wyciągów jest za mało,
brakuje infrastruktury dla snowboardzistów, deskorolkowców, rowerzystów górskich itd. Brakuje
również oferty dla „zielonych szkół”, wytyczenia ścieżek geologicznych. Stałe i systematyczne
wzbogacanie tej infrastruktury poprzez dodatkowe inwestycje przyciągnie nowych turystów,
a także pozwoli na spełnienie obietnicy, jaką komunikować będą Kielce poprzez kampanię
wizerunkową.
Realizacja inwestycji turystycznych wymaga ścisłej współpracy UM z wieloma instytucjami, w tym
również (a nawet przede wszystkim) z inwestorami prywatnymi.
Termin realizacji: cały rok

ZADANIE 26. (narzędzia BTL)
Dbałość o jakość i wyposażenie punktów Informacji Turystycznej (IT) w mieście
Punkt informacji turystycznej to najlepsza wizytówka miasta dla turysty, który przyjechał do Kielc
po raz pierwszy. W chwili obecnej zarówno lokalizacja, jak i informacja ułatwiająca odnalezienie
punktu IT są fatalne. Konieczne jest przeniesienie tego punktu z dworca w bardziej prestiżowe
miejsce, zadbanie o wygląd punktu (architektura, wystrój wnętrza) oraz jego wyposażenie
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w aktualne materiały informacyjne, mapy, pełną bazę danych (w zakresie m.in. bazy noclegowej,
gastronomicznej, imprez kulturalno - sportowych, dyżurujących aptek, służby zdrowia, zakładów
fotograficznych itp.). Docelowo punkt taki powinien zostać wyposażony interaktywne plansze
i monitory. Miła i kompetentna, profesjonalna, znająca obce języki obsługa to konieczne minimum
punktu IT.
Termin realizacji: przeniesienie punktu IT – możliwie szybko, w zależności od możliwości UM.
Kontrola jakości obsługi turystów – przez cały rok.

ZADANIE 27. (inwestycje „okołopromocyjne”)
Stworzenie poprawnego (wg zachodnich standardów) Systemu Informacji Miejskiej i Turystycznej
w Kielcach
Konieczne jest jasne i czytelne oznakowanie miasta. W tym celu rekomendujemy stworzenie
spójnego graficznie i koncepcyjnie Systemu Informacji Miejskiej i Turystycznej. Oznakowane
zostaną nie tylko ulice i budynki na terenie całego miasta, ale również trasy dojazdowe oraz główne
punkty komunikacyjne, miejsca atrakcji turystycznych, zabytki itd.
SIMiT wpływa na znaczącą poprawę wizerunku miasta. Kielce jako centrum targowe powinno
szczególnie starać się o czytelność i intuicyjność oznakowania miasta. Zagraniczni goście targowi
nie powinni bowiem mieć problemów z odnalezieniem drogi nie tylko na tereny wystawowe, ale
również do hotelu, restauracji, czy wartych zwiedzenia atrakcji kieleckich.
Termin realizacji: w zależności od możliwości finansowych miasta oraz wyboru wykonawcy
koncepcji SIMiT

ZADANIE 28. (inwestycje „okołopromocyjne”)
Realizacja inwestycji poprawiających jakość bazy turystycznej, rekreacyjnej, rozrywkowej
Zadanie to, zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych miasta, powinno polegać no poprawie
infrastruktury turystycznej w mieście (rozbudowa i podniesienie jakości bazy noclegowej,
inwestycje związane z rozwojem bazy gastronomicznej i rozrywkowej itp.). Realizacja tego zadania
jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczności promocji. Same narzędzia marketingowe nie
podniosą bowiem wizerunku miasta, jeśli nie stoją za nimi realne dążenia miasta do poprawy jego
jakości i infrastruktury.
Termin realizacji: cały rok
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3.3. Harmonogram działań promocyjnych
Poniżej wszystkie proponowane zadania ujęto w ramy czasowe i przedstawiono w formie skróconego harmonogramu:
LEGENDA: Zarządzanie marką

ATL

Inwestycje

BTL

Event marketing

PR

Harmonogram działań promocyjnych miasta
L.p. ZADANIE

Miesiąc realizacji
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Poprawa logo miasta Kielce
2. Opracowanie szczegółowego CI miasta Kielce
3. Opracowanie hasła promującego miasto
4. Strona internetowa Kielc – rewitalizacja
5. Wizerunkowa kampania miasta na billboardach i citylights
6. Przygotowanie nowych materiałów promocyjno – reklamowych
7. Inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa w mieście
8. Inwestycje służące poprawie stany dróg i ulic
9. Organizacja festiwalu Świętokrzyska Wiosna Jazzowa
10. Ogólnopolski niezależny przegląd form dokumentalnych „NURT”
11. Organizacja Obchodów Świętokrzyskiego Milenium
12. Organizacja Święta Kielc
13. Organizacja Sylwestra pod Gwiazdami
14. Stworzenie spójnego pakietu ofert inwestycyjnych miasta
15. Intensywna dystrybucja oferty gospodarczej Kielc
16. Szkolenia wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
17. Opracowanie dodatku o Kielcach do ogólnopolskiego wydania GW
18. Uroczyste otwarcie stadionu piłkarskiego
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19. Organizacja meczy charytatywnych
20. Lobbing, starania o organizację dużych imprez sportowych
21. Wykreowanie markowej imprezy sportowej
22. Aktualizacja kieleckich stron WWW w zakresie bazy turystycznej
23. Media relations związane z promocją kieleckiej turystyki
24. Udział miasta w targach turystycznych
25. Poszerzenie i urozmaicenie oferty dla turystyki kwalifikowanej
26. Dbałość o jakość i wyposażenie punktów IT
27. Stworzenie Systemu Informacji Miejskiej i Turystycznej
28.

Realizacja inwestycji poprawiających jakość bazy turystycznej,
rekreacyjnej, rozrywkowej
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3.4. Szacunkowy budżet działań promocyjnych
Poniżej wszystkie proponowane zadania zabudżetowano wstępnie w oparciu o szacunek
i rozpoznanie cen rynkowych podobnych działań:
L.p. ZADANIE

Szacunek kosztów

1.

Poprawa logo miasta Kielce

5000

2.

Opracowanie szczegółowego CI miasta Kielce

20000

3.

Opracowanie hasła promującego miasto

5000

4.

Strona internetowa Kielc – rewitalizacja

8000

5.

Wizerunkowa kampania miasta na billboardach i citylights

250000-350000

6.

Przygotowanie nowych materiałów promocyjno – reklamowych

80000-120000

7.

Inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa w mieście

8.

Inwestycje służące poprawie stany dróg i ulic

9.

Organizacja festiwalu Świętokrzyska Wiosna Jazzowa

10.

Ogólnopolski niezależny przegląd form dokumentalnych „NURT”

11.

Organizacja Obchodów Świętokrzyskiego Milenium

wg preliminarza kosztów

12.

Organizacja Święta Kielc

wg preliminarza kosztów

13.

Organizacja Sylwestra pod Gwiazdami

wg preliminarza kosztów

14.

Stworzenie spójnego pakietu ofert inwestycyjnych miasta

35000

15.

Intensywna dystrybucja oferty gospodarczej Kielc

10000

16.

Szkolenia wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

17.

Opracowanie dodatku o Kielcach do ogólnopolskiego wydania GW

18.

Uroczyste otwarcie stadionu piłkarskiego

19.

Organizacja meczy charytatywnych

20.

Lobbing, starania o organizację dużych imprez sportowych

21.

Wykreowanie markowej imprezy sportowej

22.

Aktualizacja kieleckich stron WWW w zakresie bazy turystycznej

2000

23.

Media relations związane z promocją kieleckiej turystyki

48000

24.

Udział miasta w targach turystycznych

25.

Poszerzenie i urozmaicenie oferty dla turystyki kwalifikowanej

26.

Dbałość o jakość i wyposażenie punktów IT

27.

Stworzenie Systemu Informacji Miejskiej i Turystycznej

28.

Realizacja inwestycji poprawiających
rekreacyjnej, rozrywkowej

patronat Miasta 30000-50000
dotacja Miasta

60000-80000

wg planów i preliminarza kosztów

jakość

projekt wykonawczy 100000-160000

bazy turystycznej,

3.5. Model zaangażowania Urzędu Miasta w działania promocyjne
Część rekomendowanych tu działań (zwłaszcza z obszaru animowania kultury) miasto powinno
potraktować jako zadania do powierzenia (np. organizacjom pozarządowym). Próba animowania
wydarzeń ze sfery kultury alternatywnej „od wewnątrz” zakończy się naszym zdaniem
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niepowodzeniem, pociągnie za sobą konflikty i sprawi, że oferta kulturalna miasta, rekomendowane
przez nas „proponowanie” się Kielc jako miasta – stolicy kultury alternatywnej zostanie odczytana
jako niewiarygodna.
Kielce mają szansę stać się na mapie kulturalnej Polski miastem wyjątkowym, mają szansę wejść
w pewną niszę, jednak wymaga to okazania zaufania animatorom kultury, zgody na ich
samodzielność. Rolą władz miejskich powinno być tu stwarzanie warunków i dogodnego klimatu, nie
zaś forsowanie własnych rozwiązań i „pomysłów na kulturę”.
Doświadczenia innych miast w kreowaniu nowych, interesujących i nierzadko kontrowersyjnych
inicjatyw i imprez kulturalnych pokazują, że sukces podobnych przedsięwzięć zależy od znalezienia
osoby/grupy osób które projekty te potraktują jako inicjatyw autorskie, dla których przedsięwzięcia
te staną się nie tylko pracą, ale i pasją.
Mamy oczywiście świadomość, że znalezienie takich osób może nie być łatwe i że wiele zależy tu od
szczęśliwego zbiegu okoliczności. Sądzimy jednak również, że otwarcie się miasta na społeczne
a nawet na indywidualne inicjatywy jest tu jedyną szansą powodzenia.
Niektóre miasta polskie przygotowując swoje kampanie promocyjne podeszły do nich jak do
kampanii reklamowych (decydując się wręcz zlecić je agencjom reklamowym). Inne (np. Gdańsk)
mają silne biura ds. promocji usytuowane zazwyczaj wewnątrz struktur Urzędu Miasta.
Generalnie, można przyjąć, że przystępujące do działań promocyjnych władze miasta mogą przyjąć
następujące 3 modele organizacyjne:
(1) model oparty na pełnym outsourcingu zadań promocyjnych (w praktyce: na powierzeniu ich
wyspecjalizowanej agencji bądź agencjom reklamowym i public relations)
Zalety
-

Wady

duże prawdopodobieństwo, że osiągnie się w pełni profesjonalne efekty
niski stopień zaabsorbowania pracowników
Urzędu
Miasta
bieżącymi,
operacyjnymi
obowiązkami związanymi z promocją
-

-

wysokie koszty początkowe współpracy
„wypuszczenie z rąk” kontroli nad produkcją
materiałów promocyjnych (powierzenie jej
agencji) naraża miasto na dodatkowe koszty
(wysokie marże agencyjne)
groźba akcyjności
szereg zadań promocyjnych i tak pozostaje na
barkach pracowników urzędu
duże
prawdopodobieństwo
wystąpienia
problemów komunikacyjnych na linii miasto –
agencja/ agencje
w praktyce konieczność współpracy z dwoma
typami agencji (reklamowymi i PR-owymi)

(2) model oparty na utworzeniu w urzędzie silnej jednostki odpowiadającej za promocję
(złożoną z osób z doświadczeniem / wykształceniem marketingowym). Najlepiej, aby była
ona połączona strukturalnie z jednostką organizacyjną odpowiedzialną za planowanie
i rozwój strategiczny (takie rozwiązanie przyjęto w Gdańsku). W praktyce jednostka
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organizacyjna

odpowiedzialna

za

promocję

realizuje

maksymalny

zakres

zadań

koncepcyjnych i wykonawczych samodzielnie, współpracując równocześnie z wyłonionymi
w drodze postępowania przetargowego studiami projektowymi, drukarniami itd.
Zalety
-

-

Wady

szansa na spójność działań promocyjnych i na kontrolę nad nimi
złączenie
lub
współpraca
jednostki
odpowiadającej za promocję i jednostki
odpowiadającej
za
planowanie
rozwoju
strategicznego jest znakomitym rozwiązaniem, gdyż pozwala uwzględniać w promocji realne
plany i również modyfikować zamierzenia
inwestycyjne pod kątem potrzeb promocyjnych stabilność działań promocyjnych
optymalizacja kosztów dzięki kontroli kosztów
zewnętrznych
pod warunkiem, że jednostka ds. promocji
usytuowana jest wysoko (ma zagwarantowany
stały kontakt z prezydentem i jego zastępcami)
działania
promocyjne
zyskują
należytą
legitymizację wewnątrz urzędu

konieczność integracji ze strukturami Urzędu
Miasta przynajmniej kilkuosobowego zespołu
złożonego z wysokiej klasy fachowców
(problemy z zagwarantowaniem tym osobom
konkurencyjnych wynagrodzeń)
spojrzenie na potrzeby i zadania promocyjne od
wewnątrz nie zawsze jest świeże (groźba
rutyny)
zachodzi groźba, że działania promocyjne staną
się za bardzo autorskie i że będą za bardzo
zależne od subiektywnych przekonań członków
zespołu ds. promocji

(3) model „mieszany”, polegający na utworzeniu w strukturach Urzędu Miasta silnego,
kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za zadania promocyjne, który powierza
zewnętrznym podmiotom wybrane zadania koncepcyjne, a także wykonawcze, jednak (1)
jest ich koordynatorem, (2) maksymalnie ściśle i precyzyjnie określa zakres powierzonych na
zewnątrz zadań.
Zalety
-

-

-

Wady

model współpracy nie uzależnia miasta od agencji reklamowych i PR-owych i pozwala
uniknąć
zbędnych
kosztów
(związanych
z marżami agencyjnymi)
istnieje możliwość „rozerwania” łańcucha
działań promocyjnych, „rozłożenia go na części
pierwsze” i powierzania ich wybranym
wykonawcom
jako
zadań
prostych,
operacyjnych (wymaga to jednak posiadania
precyzyjnych briefów, wzorów zamówień itp.
i dobrej orientacji w rynku wykonawców)
autorstwo działań promocyjnych i kampanii cały
czas przysługuje miastu (a nie agencji)

koordynowanie prac wielu podmiotów jest
trudne, wymaga precyzyjnego planowania
i ścisłego nadzoru
problemy
z
terminowym
wykonaniem
powierzonych zadań wydają się nie do
uniknięcia

Rekomendujemy władzom miasta Kielce wybór trzeciego, „mieszanego” modelu organizacji działań
promocyjnych.

3.6. Partnerzy instytucjonalni Urzędu Miasta w działaniach służących promocji Kielc
Realizacja strategii promocyjnej wymaga jednoczesnego zaangażowania dużych sił i środków:
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-

determinacji i konsekwencji władz miasta

-

zaangażowania przewidzianych środków budżetowych

-

sprawności organizacyjnej zaangażowanych struktur

-

pozyskania akceptacji społecznej mieszkańców

-

przychylności i współpracy mediów

-

skorelowanej aktywności partnerów społecznych.

Poniżej

wskazujemy

najważniejszych

partnerów

instytucjonalnych,

o

których

współpracę

i zaangażowanie należy zabiegać:

a) Władze samorządowe województwa
Ponieważ proponowana strategia w założeniach fundamentalnych (Założenie 1) zakłada promowanie
Kielc jako atrakcyjnego miasta oraz stolicę atrakcyjnego regionu Polski konieczne jest
współdziałanie z władzami samorządowymi województwa świętokrzyskiego. Powinno to zaowocować
koordynacją działań promocyjnych (spójność wizerunku i obietnicy). Stanowczo należy dążyć do
organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych i unikać „wysyłania sprzecznych komunikatów”
i „niezdrowej konkurencji” pomiędzy działaniami promocyjnymi województwa i miasta. Konieczna
jest współpraca struktur urzędów.

b) Organizacje promujące turystykę
Założenie 2 Strategii promocyjnej zakłada przyciąganie do miasta osób, które nigdy w nim nie były,
a w powiązaniu z realizacją Założenia 1 (o którym była mowa powyżej) wymaga to aktywności
wszystkich osób zaangażowanych w organizację i promocję turystyki (także w wymiarze
regionalnym).
Współpracą należy zainteresować przede wszystkim:
-

Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

-

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej

-

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O. Świętokrzyski

-

Stowarzyszenie Przewodników Świętokrzyskich

a także inicjatywy społeczne:
-

Stowarzyszenie Przyjaciół Regionu Świętokrzyskiego

-

Stowarzyszenie „Moje Kielce Nasza Kielecczyzna”

-

Towarzystwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego
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-

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu Świętokrzyskiego „Nasz Region”

-

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych O. Świętokrzyski

Realizacja strategii promocji wymaga wsparcia planów, inicjatyw i nowej aktywności społecznej.
Wskazana jest współpraca organizacyjna z:
c) Instytucjami i organizacjami promującymi kulturę:
-

Miejscowe teatry i pozostałe placówki kulturalne

-

Stowarzyszenia i związki artystyczne

-

Kieleckie Centrum Kultury

-

Dom Środowisk Twórczych

-

Towarzystwo Kultury Teatralnej

-

Kielecki Klub Jazzowy

-

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

-

Towarzystwo i. Stefana Żeromskiego

-

Rada Artystyczna Twórców Kieleckich

-

Towarzystwo Przyjaciół Kieleckiego Centrum Kultury

-

Centrum Zabaw i Zabawek Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa

-

Polskie Towarzystwo Zabawkarskie

-

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Misicales”

-

Ogólnopolskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych im. C. K. Norwida

-

Stowarzyszenie Ochrony i Tradycji GENIUS LOCI

-

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki Niezależnej TOR

-

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego

d) Instytucjami i organizacjami gospodarczymi:
-

Targami Kielce;

-

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

-

BCC Loża Świętokrzyska

-

Stowarzyszenie Forum Pracodawców

-

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców

-

pozostałe stowarzyszenia gospodarcze
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e) Instytucjami stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi:
-

miejscowe związki sportowe i stowarzyszenia

-

kluby sportowe

f) Mediami:
-

media publiczne

-

prasa lokalna

g) Ambasadorami Kielc
-

znane osoby ze świata kultury, sportu, nauki, polityki pochodzące z Kielc, sympatyzujące
lub mające związki z Regionem.

Proponujemy stworzenie społecznego ruchu wspierającego realizację nowej strategii promocyjnej
Kielc Służyć temu może „Forum Promocji Kielc”, które będzie zbierało opinie środowisk,
koordynowała przepływ informacji, inspirowała nowe inicjatywy, wspierała władze miasta,
ewentualnie gromadziła środki na ważne inicjatywy. Forum to winno być społeczną inicjatywą
zwołaną przez Prezydenta Miasta, do której zaprosi on imiennie przedstawicieli wybranych
instytucji, organizacji, klubów, osoby mogące być szczególnie przydatne dla realizacji strategii.

3.7. Propozycje imprez i inicjatyw do realizacji w latach kolejnych
Festiwal Sztuki Miasta. Kilka średnich i dużych miast polskich (w tym Warszawa) organizuje od
kilku a nawet kilkunastu lat festiwale i imprezy artystyczne poświęcone sztuce publicznej i streetartowi (w Warszawie organizowany jest od lat 12 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy, Wrocław
ma Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej itd.). Trzeba więc od razu zaznaczyć, że proponowany
Festiwal Sztuki Miasta nie da Kielcom „premii pierwszeństwa”.
Z drugiej strony, sądzimy, że wspomniana impreza przy odpowiednio rozszerzonej formule będzie
magnesem przyciągającym do miasta oraz, że będzie ona mimo wszystko nowatorska.
Proponujemy, aby formuła Festiwalu Sztuki Miasta była maksymalnie szeroka. Proponujemy, aby
obejmowała ona:
(1) zarówno typowe działania street-artowe (graffiti, sztukę wlepek, subvertising /tzn.
działania polegające na odwróceniu pierwotnego znaczenia reklam, na trawestowaniu
kampanii reklamowych/, sztukę publiczną i publicystyczną, teatr uliczny itd.), jak również:
(2) działania/ projekty architektoniczno-urbanistyczne (np. projekty tzw. mebli miejskich,
projekty przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców miast, projekty edukacyjne wpisane
w przestrzeń publiczną itp.) oraz:
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(3) projekty i akcje pokazujące możliwości i kierunku zmiany wizualności miasta (np. projekty
estetyzujące przestrzeń miejską, projekty rewitalizacyjne itd.).
Uważamy, że integralną częścią festiwalu mogłoby/ powinno być sympozjum pomyślane jako rodzaj
forum urbanistów, architektów, artystów, socjologów interesujących się kształtowaniem przestrzeni
miejskiej i „odzyskiwaniem dla społeczeństwa” przestrzeni publicznej.
Przedsięwzięcie powinno być początkowo organizowane jako impreza ogólnopolska, docelowo zaś –
jako impreza międzynarodowa.

Korzyści dla miasta
-

-

-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Formuła Festiwalu Sztuki Miasta obiecuje jego atrakcyjność dla publiczności. Impreza ma szansę
przynależeć do „sztuki wyższej”, a równocześnie
być ciekawym, malowniczym wydarzeniem (tak
dla mieszkańców Kielc, jak i dla osób
odwiedzających miasto)
Kielce – z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie
terenu oraz z uwagi na swoją specyfikę
urbanistyczną znakomicie nadają się do lokalizacji
podobnej imprezy
Szeroka formuła festiwalu (nie tylko sztuka ulicy,
także projekty urbanistyczne, także akcje
i inicjatywy
/artystyczne,
obywatelskie/
eksperckie/ mające zmieniać wizualność miasta,
podnosić jakość życia w mieście i poprawiać
parametry urbanizacyjne miasta) będzie nową
i unikalną w skali kraju propozycją
Kielce mogą na festiwalu zyskać w bardzo
konkretny sposób: oferując się jako swoiste
laboratorium miejskie, z pewnością uzyskają tą
drogą
wiele
projektów
urbanistycznych
dotyczących nie tyle abstrakcyjnego miasta co
samych Kielc. Władze miasta otrzymają tym
samym koncepcje i plany, które nie powstałyby
bez festiwalu

Idea festiwalu szeroko rozumianej sztuki ulicy nie
jest nowa

Multikultura. To druga propozycja corocznego festiwalu kultury/ sztuki niezależnej, który
proponujemy zlokalizować w Kielcach. We wstępnym zamyśle impreza Multikultura miałaby być
festiwalem projektów integrujących różne gatunki artystyczne (np. muzykę i plastykę, muzykę
i sztukę video itd.) i wykraczających poza granice poszczególnych dyscyplin sztuki.
Hasłem

przewodnim

festiwalu

miałaby

być

interdyscyplinarność,

ale

po

wtóre,

także

wielokulturowość. Festiwal mógłby pełnić funkcję miejsca prezentowania projektów artystycznych,
które nie mieszczą się w tradycyjnych formułach festiwalowych.
Sądzimy, że wielkim walorem proponowanej imprezy byłoby jej „wplecenie” w miasto,
doprowadzenie do sytuacji, w której poszczególne przedsięwzięcia artystyczne „wychodzą”
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z zamkniętych galerii i są prezentowane w miejscach nietypowych - na ulicach, na terenach
pofabrycznych, na terenach targowych itp.
Przedsięwzięcie powinno być początkowo organizowane jako impreza ogólnopolska, docelowo zaś –
jako impreza międzynarodowa.

Korzyści dla miasta
-

-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Formuła imprezy jest nowa i „konkurencyjna” na rynku imprez/ inicjatyw artystycznych
Kielce zyskują znakomity pretekst medialny, aby
mówić o sobie i pokazywać się jako miasto
otwarte, odważne i nowoczesne
Wyjście imprezy na ulice oznacza nowe atrakcje
(tak dla mieszkańców Kielc, jak i dla osób
odwiedzających miasto
Formuła festiwalu dobrze nawiązuje do tego, co
już się w Kielcach artystycznie dzieje

Impreza wymaga powołania dla niej (jak się
zdaje,
drogą
konkursu)
kuratora/
rady
programowej, który/ która będzie w stanie ją
„unieść” merytorycznie i organizacyjnie, i który/
która będzie – przede wszystkim – wiarygodny/
wiarygodna
dla
niezależnych,
eksperymentujących artystów

Projekt Miasto - Pracownia. Wielką szansą dla Kielc jest przyciągnięcie artystów niezależnych, ale
nie tylko po to, aby w Kielcach prezentowali swój dorobek, lecz także po to, aby w Kielcach
pracowali nad swoimi projektami.
Jeśli tylko Kielce okażą się wystarczająco przyjazne tej inicjatywie, zaś władze miasta okażą jej
należyte wsparcie organizacyjne i instytucjonalne, jest bardzo prawdopodobne, że miasto stanie się
prawdziwą „Mekką” dla młodych artystów niezależnych.
Oczywiście, Projekt Miasto – Pracowania wymaga szczegółowej konceptualizacji. Nie chodzi o to, by
Kielce stały się miastem plenerów. Chodzi raczej o to, aby miasto zapewniło młodym artystom
wystarczająco

atrakcyjne

dla

nich

zaplecze

umożliwiające

im

prowadzenie

warsztatów

artystycznych i finalizowanie projektów artystycznych. Można sobie np. wyobrazić, że Kielce
zaoferowałyby młodym muzykom udostępniane na określonych warunkach studio nagraniowe,
że porozumiałyby się z istniejącymi w mieście placówkami kulturalnymi w kwestii ich współpracy
z eksperymentującymi artystami, że wskazałyby przestrzenie miejskie dla twórców street-artu,
że zapewniłyby możliwość „próbowania” i przygotowywania przedsięwzięć trudno wykonalnych pod
względem technicznym i organizacyjnym – takich jak instalacje przestrzenne wymagające rozmachu
itd.

Korzyści dla miasta
-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Architektoniczna i przestrzenna malowniczość znakomicie predestynuje miasto do roli miasta –
pracowni
Projekt w szybkim tempie doprowadzi do
pozytywnych zmian w wizualności miasta (część
realizowanych obiektów artystycznych może

Identycznie, jak w poprzednim przypadku,
projekt wymaga powołania kuratora/ rady
programowej, który/ która będzie w stanie go
„unieść” merytorycznie i organizacyjnie, i który/
która będzie – przede wszystkim – wiarygodny/
wiarygodna
dla
niezależnych,

89

Public Profits Sp. z o. o. dla Urzędu Miasta Kielce

-

pozostać w mieście, jeśli tylko władze miasta
wyrażą takie życzenie)
Projekt
wzmocni
niewątpliwie
akademicki
charakter miasta, przyczyni się do tego, że Kielce
zaczną być postrzegane, silniej niż do tej pory,
jako miasto studentów

eksperymentujących artystów

-

Forum inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Generalnie – chodzi o stworzenie forum wymiany
myśli oraz prezentowania najszerzej pojętych projektów i akcji obywatelskich dotyczących
poprawiania

jakości

życia,

relacji

wewnątrz

społeczeństwa

i

pomiędzy

społeczeństwem

a rządzącymi, przywracania społeczeństwu przestrzeni publicznej (która staje się coraz bardziej
prywatna i skomercjalizowana itd.).
Wyobrażamy sobie, że impreza miałaby szansę stać się ogólnopolską „witryną” projektów (również
utopijnych

i

również

kontrowersyjnych)

obliczonych

na

poszerzanie

zakresu

społecznej

podmiotowości i na aktywizowanie społeczeństwa.
Kluczem do sukcesu jest maksymalnie szerokie i odważne, ofensywne zdefiniowanie pojęcia
inicjatywy, projektu obywatelskiego. Wyobrażamy sobie, że powinno tu chodzić o najszerzej
rozumiane obywatelskie, społeczne (w tym także oczywiście samorządowe) projekty i inicjatywy
służące poprawie jakości życia obywateli (a dotyczące takich kwestii jak np. zwalczanie
wandalizmu, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, dostęp do informacji i wiedzy,
przeciwdziałanie degradacji „blokowisk” itd.).
Forum może i powinno mieć charakter seminarium. Zarazem jednak, powinno mieć ono formułę jak
najbardziej roboczą, warsztatową. Można sobie wyobrazić, że forum może (niewykluczone,
że nawet powinno, ewoluować w kierunku Targów Inicjatyw Samorządowych, wiążąc się
w przyszłości ściśle z kieleckimi targami i przekształcając się w specyficzną, lecz jednak par
excellence targową imprezę.

Korzyści dla miasta
-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Pomysł leży, jak się wydaje, w interesie władz samorządowych, zapewnia im nową, interesującą
rolę animatora współpracy samorządów z całego
kraju
Idea imprezy jest nośna medialnie
Wysoce
prawdopodobna
jest
możliwość
sfinansowania
przedsięwzięcia
ze
środków
unijnych

Konkurencja ze strony takich organizacji jak
Związek Miast Polskich, konkurencja ze strony
porozumień samorządowych

Kielczanie Kielcom [Klub K-2]. Nazwa inicjatywy (i jej skrót) mają charakter roboczy
i niezobowiązujący. W skrócie mówiąc, chodzi o stworzenie rodzaju nieformalnego klubu Kielczan
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nie mieszkających (tymczasowo, jak pochodzący z Kielc studenci studiujący w innych ośrodkach
akademickich, lub na stałe) w Kielcach.
Wychodzimy w tym miejscu z założenia, że najlepszymi promotorami Kielc będą ich mieszkańcy.
Chcemy opierać się na silnym patriotyzmie lokalnym Kielczan, który potwierdziły zlecone przez
miasto badania opinii społecznej. Klub K-2 miałby być dobrowolnym związkiem Kielczan „samo
zobowiązujących” się do lobbyingu na rzecz Kielc i do przyczyniania się do ich promocji. Chodzi też
o to, aby członkostwo w klubie było odbierane wręcz jako rodzaj honorowego zobowiązania do
bronienia dobrego imienia Kielc wśród nie Kielczan, do protestowania przeciwko antykieleckim
stereotypom itp. Oczywiście, trudno tu wyobrazić sobie jakiś „regulamin” takiego związku. Chodzi
raczej o to, aby sama (symboliczna) przynależność do klubu przypominała Kielczanom nie
mieszkającym w Kielcach o ich zobowiązaniu do dbania o dobry wizerunek Kielc.
Klub K-2 może też stać się strukturą bardziej sformalizowaną (z członkostwem, z własnym lokalem
/najlepiej w Warszawie/ itd.).
Tak w jednym, jak i w drugim przypadku, ważna rola przypada miastu (informowanie i PR,
zapewnienie (z możliwością zakupu) odpowiednich gadżetów /koszulek typu T-Shirt, naklejek
na samochody, kubków, toreb klubowych itd.)
Ważne jest aby do idei klubu udało się nakłonić znanych Kielczan nie mieszkających w Kielcach
(osiadłych w Warszawie, w Krakowie i w innych dużych miastach Polski, a także mieszkających
na stałe poza granicami Polski).

Korzyści dla miasta
-

-

-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Idea jest nośna medialnie
Pomysł klubu wychodzi naprzeciw aspiracjom
Kielczan, dowartościowuje ich i pomaga im bronić
dobrego imienia miasta
Pomysł klubu wzmacnia lokalny patriotyzm
i poczucie identyfikacji z miastem – nawet
wówczas, gdy nie jest się już jego mieszkańcem
Promocja Kielc przez Kielczan nie mieszkających
w mieście będzie bardzo efektywna (dzięki swojej
naturalności, spontaniczności i oryginalności)
Inicjatywa jest tania. Nie wymaga prawie żadnych
nakładów
finansowych.
Jedyny
wymóg
powodzenia to jej odpowiednie nagłośnienie

Nie
dostrzegamy
niebezpieczeństw

poważniejszych

Symboliczna i medialnie rezonująca ponadlokalna (światowa) inicjatywa miasta. Miasto Kielce
podjęło starania aby wejść w pewną postać symbolicznego partnerstwa z miastem Nowy Jork
i upamiętnić wydarzenia z 11 września pomnikiem, który stanąłby w Kielcach. Sądzimy, że warto
rozważyć rozwinięcie tej inicjatywy.
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Wyobrażamy sobie, że Kielce mogą wystąpić w roli inicjatora Światowego Związku Miast Dotkniętych
Przemocą Nietolerancji. Miastem takim jest Nowy Jork (11 września), są nim również Kielce (pogrom
kielecki). Niestety – miast, które świadkowały w bliższej lub dalszej przeszłości aktom przemocy
spowodowanym nietolerancją jest na całym świecie bardzo dużo. Idea ŚZMDPN byłaby następująca:
(1) miasta te „znajdują się” i porozumiewają się z sobą;
(2) tworzą się „pary miast”, umawiające się, że wzajemnie upamiętnią swoje tragedie
nietolerancji, fakt, że stały się jej ofiarą;
(3) artysta z miasta X zostaje zaproszony do miasta Y aby zgodnie ze swoją artystyczną wizją
upamiętnić epizod nietolerancji, który miał w nim miejsce i na odwrót: wybrany artysta
z miasta Y zostaje poproszony o to samo w mieście X;
(4) miasta uczestniczące w przedsięwzięciu powinny pozostawiać zaproszonym artystom
maksymalną swobodę;
(5) proces

wzajemnego

„znajdowania

się”

miast

dotkniętych

przemocą

spowodowaną

nietolerancją jest kontynuowany; powstają kolejne „pary miast” i dochodzi do kolejnych
wymian artystycznych.
(6) miasta objęte programem zagęszczają się artystycznymi symbolami pamięci o przemocy
spowodowanej nietolerancją, stając się miastami – pomnikami zbiorowej pamięci.
Jesteśmy przekonani, że proponowana tu inicjatywa wywoła znaczny rezonans medialny i społeczny,
z pewnością też jest ona sposobem uczczenia przez miasto 60 rocznicy pogromu Żydów.

Korzyści dla miasta
-

-

-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Inicjatywa jest bardzo nośna medialnie
Inicjatywa jest swoistą ucieczką w przód przed
krzywdzącym stereotypem Kielc – miasta
nietolerancyjnego
Inicjatywa ma szansę zaowocować wieloma
interesującymi inicjatywami artystycznymi, które urozmaicą wizualność miasta, które mają szansę
stać się dodatkowymi atrakcjami turystycznymi
Wydaje się, że można liczyć na współfinansowanie
lub całkowite sfinansowanie inicjatywy ze środków unijnych
Inicjatywa ma głęboki humanistyczny wydźwięk

Inicjatywa może się spotkać z krytyką ze strony
samych Kielczan nie życzących sobie powracania
do wątku pogromu i obawiających się,
w znacznym stopniu zasadnie, rozmaitych przy tej
okazji manipulacji i nadużyć medialnych
Inicjatywa jest trudna organizacyjnie, wymaga
kontaktów z wieloma miastami, prawdopodobnie
też
–
wsparcia
wykorzystującego
kanały
dyplomatyczne
Należy zastanowić się na ile ciągłe kultywowanie
tragedii nie stanie się w końcu „uciążliwe” dla
mieszkańców zaangażowanych miast

Wszyscy wygrani. Kielce wkrótce posiadać będą nowoczesny, zaprojektowany w zgodzie
z najnowszymi tendencjami projektowymi i spełniający wszystkie, najbardziej „wyśrubowane”
standardy

bezpieczeństwa,

stadion

sportowy.

Jego

relatywnie

mała

wielkość

może

być

paradoksalnie atutem.
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Rekomendujemy rozważenie zasadności powołania do życia inicjatywy (w postaci fundacji miejskiej
bądź w jakiejkolwiek innej postaci), która miałaby za zadanie organizowanie spotkań sportowych
o funkcji charytatywnej (meczy piłkarskich angażujących VIP-y, z których dochód byłby
przeznaczany na cele charytatywne itp.).
Rekomendowana przez nas impreza może mieć rozszerzoną formułę i stać się jedną z lepiej
rozpoznawalnych w kraju imprez charytatywnych (można sobie wyobrazić, że spotkania sportowe są
transmitowane na cały kraj, że towarzyszą im jakieś dodatkowe imprezy i atrakcje, że na cel
charytatywny przeznaczane są nie tylko przychody z tytułu sprzedanych biletów, lecz również
przychody z organizowanych przy okazji spotkania aukcji i licytacji, przychody z sms-ów typu
premium itp.).
Istotne jest oczywiście staranne wybranie celu zbiórki pieniężnej towarzyszącej proponowanej
imprezie charytatywnej. Wydaje się, że powinien być on nośny społecznie. Po wtóre, nie może on
dublować się z misjami najbardziej znanych w Polsce akcji charytatywnych. Sądzimy, że określając
misję rekomendowanego przedsięwzięcia warto rozważyć wybór pozytywnego i jednocześnie
społecznie mobilizującego celu zbiórki pieniężnej (np. edukacja dzieci z rodzin zagrożonych
ubóstwem).

Korzyści dla miasta
-

-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Inicjatywa będzie dobrze przyjęta przez Kielczan Dzięki inicjatywie do Kielc przyjedzie wiele
ważnych, wpływowych osobistości (pretekst do
kontaktów, spotkań)
Inicjatywa jest bardzo medialna
Inicjatywa sprzyja budowie wizerunku Kielc jako
miasta otwartego i jako miasta stawiającego na
sport
Inicjatywa
ma
szansę
szybko
się
„zinstytucjonalizować”, stając się imprezą
cykliczną, na stałe wpisaną do kalendarza
ważnych, odpowiednio nagłaśnianych przez media
inicjatyw charytatywnych

Nie dostrzegamy żadnych niebezpieczeństw

Nowe imprezy targowe. Jesteśmy zdania, że miasto Kielce powinno rozważyć, wspólnie z zarządem
targów kieleckich, ideę organizacji specjalistycznych imprez targowych, które wzmacniają
i nawiązują do jego docelowego wizerunku.
Sądzimy, że takimi nowymi, specjalistycznymi targami służącymi amplifikacji docelowego wizerunku
Kielc mogą być m. in.:
(1) targi

sprzętu

sportowego

(w

tym

zwłaszcza

oferowanego

na

potrzeby

sportów

ekstremalnych);
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(2) targi sztuki (galerii, domów aukcyjnych itp.). W przypadku Kielc warto rozważyć
„nachylenie” tych targów na fotografię i nowe media. Kielecka szkoła fotografii
krajobrazowej jest po dziś dzień wyrazistą inicjatywą na mapie kulturalnej Polski.

3.8. Inwestycje wspierające i uwiarygodniające strategię promocyjną miasta w latach
kolejnych
3.8.1. Całoroczne centrum narciarskie.
Kielcom

brakuje

na

dzień

dzisiejszy

spektakularnych

inwestycji

wzmacniających

i uwiarygodniających wizerunek miasta jako miejsca proponującego się osobom poszukującym
możliwości aktywnego wypoczynku.
Wydaje się, że jedną z takich inwestycji mógłby być całoroczny stok narciarski (stok ze sztuczną
nawierzchnią, oświetlony, wyposażony w odpowiednią infrastrukturę). Podobny stok ma np. Poznań.
Mimo, że trasa zjazdowa poznańskiego stoku jest bardzo krótka, funkcjonuje on w mieście
znakomicie, okazując się jedną z bardziej „chwytliwych” atrakcji rekreacyjnych oraz udaną
inwestycją komercyjną.

3.8.2. Docelowy, promocyjny leitmotiv
Niewątpliwą słabością Kielc traktowanych jako „produkt do wypromowania” jest:
(1) brak w Kielcach czegoś, co byłoby jakimś polskim „naj” (bezdyskusyjnym i wystarczająco
atrakcyjnym dla odwiedzających) oraz
(2) brak w mieście charakterystycznych (i zarazem „fotogenicznych”) obiektów - ikon
miejskich: kojarzących się z miastem, łatwo rozpoznawalnych (jak Żuraw gdański, czy PKiN
w Warszawie) i symbolizujących miasto. Funkcji tej nie spełnia niestety Kadzielnia z uwagi
choćby na trudności jej sfotografowania oraz przedstawienia za pomocą symboli
graficznych.
Z obu wymienionych wyżej powodów przyjmujemy, że Kielce potrzebują obiektu (inwestycji), który
byłby:


charakterystyczny, rozpoznawalny (który mógłby pełnić funkcję obiektu – ikony miasta);



owym „naj” - polskim rekordzistą lub obiektem wyjątkowym pod jakimś względem;



atrakcją turystyczną i magnesem przyciągającym do Kielc;



logicznie i funkcjonalnie powiązany z wizerunkiem Kielc jako miasta sportu, aktywnego
wypoczynku i rekreacji.
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Proponujemy, aby dyskusja o takim obiekcie (o takiej inwestycji), później zaś jego powstawanie,
stała się swoistym leitmotivem działań promocyjnych. W praktyce oznacza to, że inwestycja ta musi
być dodatkowo:


kontrowersyjna i angażująca uwagę opinii publicznej;



odważna;



łamiąca negatywne stereotypy Kielc.

Proponujemy rozważenie następujących trzech propozycji inwestycji spełniających wszystkie
wymienione wyżej kryteria, a jednocześnie uzasadniających się poprzez swoje funkcje.

(1) Wieża widokowa. Lokalizacja wieży pozostaje sprawą otwartą (zależy ona m. in. od ustaleń
konserwatora przyrody, od ekspertyz inżynieryjnych, od studiów wykonalności i oddziaływania na
środowisko itd.).
Generalny zamysł jest jednak następujący: Kielce ogłaszają, że zamierzają wybudować
najatrakcyjniejszą w Polsce wieżę widokową, która:
-

pozwala podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich;

-

jest mikro-obserwatorium astronomicznym;

-

mieści w sobie kawiarnię, restaurację itd.;

-

służy organizowaniu spektakli świetlnych z użyciem lasera (możliwych do podziwiania
z dużych odległości).

Sfinansowanie budowy wieży mogłoby być oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym.
Jest niezwykle ważne, aby wieża była interesującą i w miarę możliwości nowatorską konstrukcją pod
względem technologicznym, by „mieściła w sobie” maksymalną ilość nowych, pomysłowych
i wystarczająco oryginalnych funkcjonalności stanowiących magnes dla turystów oraz by była
ciekawa pod względem architektonicznym.
Korzyści dla miasta
-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Obiekt – ikona miejska
Nowa atrakcja turystyczna
Kontrowersyjność inwestycji sprowokuje dyskusję – społeczną, ekspertów, obrońców przyrody,
architektów itd. Przy jej okazji będzie można
dość łatwo mówić o innych atrakcjach Kielc

Mogą pojawić się protesty ze strony konserwatora
przyrody i ekologów
Można je będzie jednak wykorzystać do
zainicjowania debaty na temat inwestycji na
terenach turystycznych, w rezerwatach przyrody
itp.

(2) Aqua-park (ale nie typowo rekreacyjny - takich po sukcesie Aqua-parku w Lesznie jest w Polsce
coraz więcej – lecz zaprojektowany „pod” użytkowników mających bardziej ekstremalne
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oczekiwania – np. chcących próbować nurkowania głębinowego, chcących spróbować swoich sił
w kajakarstwie górskim itp.).
Korzyści dla miasta
-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Inicjatywa będzie dobrze przyjęta przez Kielczan Nowa atrakcja turystyczna dobrze wpisująca się w
obietnicę Kielc – miasta dla ekstremalnych
turystów i wszystkich chcących aktywnie
wypoczywać

Duży koszt planowanej inwestycji

(3) „Funkcjonalny land-art.”. Mamy na myśli inwestycję, która byłaby osadzona w konwencji/
stylistyce land-artu/ sztuki ziemi, lecz która miałaby równocześnie jakieś funkcje użytkowe, np.:
byłaby torem saneczkowym (jego labirynty układałyby się z daleka w interesujący wzór

-

krajobrazowy, stałyby się dającym się z daleka oglądać elementem krajobrazu);
byłaby torem zbudowanym na potrzeby ekstremalnego kolarstwa górskiego (podobnie jak

-

w poprzednim przypadku dającym się z daleka „czytać” jako element krajobrazowy).

Lokalizacja obiektu pozostaje, podobnie jak w przypadku wieży widokowej sprawą otwartą (zależy
ona m. in. od ustaleń konserwatora przyrody, od ekspertyz inżynieryjnych, od studiów wykonalności
i oddziaływania na środowisko itd.).

Korzyści dla miasta
-

-

Niebezpieczeństwa, dylematy

Obiekt – ikona miejska
Nowa atrakcja turystyczna dobrze wpisująca się w
obietnicę Kielc – miasta dla ekstremalnych turystów i wszystkich chcących aktywnie wypoczywać
Coś niepowtarzalnego, nie mającego w Polsce
swojego odpowiednika

Możliwe protesty ze strony konserwatora przyrody
i ekologów
Wysoki koszt inwestycji
W zależności od architektonicznego ujęcia
projektu, obiekt może de facto być równie trudny
do wykorzystania jako leitmotiv jak Kadzielnia –
jego projekt musi być zatem dobrze przemyślany
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PODSUMOWANIE

Kielce są z jednej strony miastem, z którym kojarzonych jest wiele negatywnych stereotypów,
z drugiej jednak strony są miastem o stosunkowo dużym, niewykorzystanym potencjale
promocyjnym. Pomimo, iż obecny wizerunek miasta jest fatalny, uważamy, iż możliwe jest
odnalezienie elementów stanowiących szanse wypromowania Kielc, jako ośrodka ciekawego zarówno
dla turystów, jak również dla inwestorów i przedsiębiorców. Proces ten wymaga jednak czasu,
nakładów oraz determinacji Miasta w dążeniu do realizacji działań poprawiających wizerunek Kielc.
Przygotowana i przedstawiona przez Public Profits Sp. z o. o. strategia promocji miasta Kielce
obejmuje zarówno szczegółową diagnozę stanu obecnego, jak również definicję strategicznych
i operacyjnych celów, których realizacja powinna przełożyć się na zmianę (poprawę) postrzegania
miasta.
Przedstawiona

przez

nas

wizja

docelowego

wizerunku

Kielc

oraz

propozycje

długo

i krótkookresowych działań zmierzających do jej urzeczywistnienia, są w naszym przekonaniu jak
najbardziej realne i możliwe do osiągnięcia w założonym okresie (do 2010 roku).
Przedstawiona w niniejszym dokumencie strategia promocji na lata 2006 – 2010 obejmuje
dodatkowo szczegółowe plany działań promocyjnych na rok 2006 wraz z ich harmonogramem.
Dokument ten zawiera także propozycje formuł i kierunków rozwoju tych działań w latach
kolejnych.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nie wszystkie rekomendowane przez nas działania możliwe są do
realizacji „od zaraz”. Chcielibyśmy jednak podkreślić, iż skuteczność przygotowanej przez nas
strategii zależeć będzie od konsekwentnej realizacji przyjętych celów oraz spójności wszelkich
prowadzonych przez Miasto działań promocyjnych.
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