Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych na rzecz Uczestników i Laureatów

Programu Promocji Polskich Samorządów „Przyjazna Polska” 2015 r.

Każda gmina może pochwalić się czymś wyjątkowym i atrakcyjnym – wystarczy, że zna swoje atuty.
Program „Przyjazna Polska” powstał z myślą o tych samorządach, które umieją rozpoznać swój
potencjał i starają się go jak najlepiej wykorzystać.

Organizatorzy cenią polską różnorodność, dlatego umożliwili samorządom zaprezentowanie się w aż
9 kategoriach: Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, Dobre Miejsce Zamieszkania, Kraina Historii
i Kultury, Kraina Turystyki i Przygody, Zielona Gmina, eGmina, Specjalistyczna Gmina Agro, Gmina
z Tradycją oraz Kraina Zdrowia i Urody. Dzięki temu gminy mogą rywalizować w tej kategorii, w której
mają największe osiągnięcia i chcą się nimi pochwalić.
Formuła programu i uwzględnienie wielu kategorii pomaga na nowo przyjrzeć się możliwościom
gminy. Na przykładzie laureatów dwóch edycji widać, że droga do sukcesu zaczyna się od
zdefiniowania mocnych i słabych stron oraz pracy nad rozwinięciem atutów i przezwyciężeniem
niedostatków. Gminy, które podjęły ten wysiłek, zasługują na uznanie, dlatego organizatorzy
programu dbają, by usłyszała o nich cała Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań promocyjnych zrealizowanych w 2015 r.

Patronaty medialne i honorowe

Działania promocyjne na rzecz uczestników i laureatów w każdej edycji prowadzimy w oparciu
o współpracę z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i branżowymi. II edycję programu
„Przyjazna Polska” patronatem medialnym objęły m.in.:
-

„Forum Samorządowe” i „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz portale MonitorUrzędowy.pl,
Publiczni.pl, RegioPortal.pl, TerenyInwestycyjne.info

-

8 regionalnych ośrodków Telewizji Polskiej

-

10 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia

Program swoim autorytetem wsparli przedstawiciele władz wojewódzkich:

Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Media o laureatach programu „Przyjazna Polska”
II edycja programu spotkała się z zainteresowaniem mediów ogólnopolskich i regionalnych.
Publikacje o programie i jego laureatach pojawiły się w portalach internetowych i w prasie
branżowej. W 2015 r. dzięki działaniom skierowanym do mediów prowadzonym przez Biuro
programu ukazało się ponad 60 publikacji w takich mediach, jak: „Gazeta Samorządu i Administracji”,
„Super Nowości”, radio Muzo.fm, Podkarpacki Portal Gospodarczy, Wyborcza.pl, serwis Polskiej
Agencji Prasowej oraz programy informacyjne TVP Warszawa. Partnerzy medialni konkursu
informowali o jego przebiegu i laureatach na swoich stronach internetowych oraz fanpage’ach na
Facebooku.

Zapraszamy do archiwum publikacji: http://www.przyjaznapolska.pl/media.html

Promocja na wydarzeniach branżowych
Już po raz drugi gminy, które dzięki swoim staraniom tworzą „Przyjazną Polskę”, promowaliśmy
podczas wydarzeń branżowych skierowanych zarówno do samorządów, jak i szeroko pojętego
biznesu. Podczas II edycji były to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Spotkanie Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”, Urząd
Marszałkowski w Olsztynie, 24.02.2015 r.
Spotkanie Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”, Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, 24.03.2015 r.
Spotkanie Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play” i „Przyjazna
Polska”, Dom Żołnierza w Poznaniu, 31.03.2015 r.
Konferencja „Kadry MŚP”, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 7.05.2015 r.
V Forum Młodych Przedsiębiorców „Młodzi Innowacyjni”, Warszawa, 7.05.2015 r.
II Ogólnopolska Konferencja Tereny Inwestycyjne w Polsce, Business Centre Club, Warszawa,
20.05.2015 r.
VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum, Warszawa, 9.06.2015 r.
Konferencja „Dobre Rządzenie”, Sochaczew, 19.06.2015 r.
Gala Finałowa XVIII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, EXPO XXI, Warszawa,
27.11.2015 r.
Spotkanie Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play” i „Przyjazna
Polska”, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, 9.12.2015 r.

Gala Finałowa
Program „Przyjazna Polska” 2015 zakończyła uroczysta gala, która podobnie jak w I edycji połączona
była z zakończeniem konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Wręczenie
certyfikatów i nagród odbyło się 23 października 2015 r. w hotelu Bristol w Warszawie.

Gościem specjalnym wydarzenia był Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, który
złożył wszystkim laureatom gratulacje, a w krótkim przemówieniu podkreślił rolę, jaką odgrywają w
rozwoju gospodarczym kraju inicjatywy podejmowane przez certyfikowane gminy.

Gala była okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych pomiędzy
laureatami obu programów. Uroczystość poprowadził dziennikarz specjalizujący się w tematyce
biznesowej – Paweł Oksanowicz, który opowiedział o laureatach obu programów w autorskim
programie „Bizon” w radiu Muzo.fm.

Relacja z gali
Gala finałowa to wyjątkowe wydarzenie, dlatego organizatorzy zadbali o obszerną fotorelację. Zdjęcia
można oglądać i pobierać na stronie http://www.przyjaznapolska.pl/galeria-zdjec-gala-gmin2015.html.

Wybrane zdjęcia zostały opublikowane w galerii na fanpage’u programu na Facebooku oraz są
wykorzystywane w komunikacji z mediami.

Już wkrótce zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego z gali programu „Przyjazna Polska” na
kanale Organizatora w serwisie YouTube.com.

Dodatkowe możliwości
Laureaci programu mogą za pośrednictwem organizatorów promować swoją ofertę i walory gminy
wśród pozostałych certyfikowanych gmin oraz laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Informacje takie mogą być upowszechniane poprzez mailing, na stronie programu oraz na fanpage’u
„Przyjaznej Polski” na Facebooku. Materiały drukowane mogą być zaś za zgodą organizatora
dystrybuowane podczas gali finałowej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
www.przyjaznapolska.pl

Kontakt
Agnieszka Ujma – Public relations
Biuro programu „Przyjazna Polska”
tel. (22) 630 96 99
e-mail: pr@fairplay.pl

