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1.  STRATEGIA PROMOCJI  
– co to jest i w jakim celu się

    ją tworzy?

2. ETAPY PRAC nad strategią
     promocji Lublina.

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
    strategii promocji Lublina.

4. LOGO I SYSTEM IDENTYFIKACJI
     WIZUALNEJ.

5. JAK WDRAŻAMY STRATEGIĘ
     czyli Lublin znany w świecie.



Strategia promocji jest pod-
stawowym dokumentem dla 
podmiotów, które chcą w skuteczny i długofalowy 
sposób informować o swoim istnieniu, zachęcić 
do kupna swoich produktów czy do przyjazdu do 
danego miasta (jak ma to miejsce w przypadku 
Lublina). Strategia umożliwia tworzenie trwałe-
go wizerunku, czyli wyobrażenia jakie inni mają 
na nasz temat po kontakcie z nami lub naszymi 
działaniami reklamowymi (np. billboardami lub 
reklamami tv). 

Strategia promocji Lublina jest więc dokumen-
tem, dzięki któremu podejmowane przez miasto 
działania promocyjne są spójne w swym przekazie,       
a co za tym idzie są i będą konsekwentnie tworzy-
ły założony wizerunek miasta, w oczach Polaków   
i poza granicami kraju. 

Prace nad powstaniem stra-
tegii promocji Lublina trwały od lutego do 
września 2007 roku. W tym czasie zrealizowano 
pięć etapów prac:

Etap I – Inwentaryzacja potencjału Lublina 
              (luty 2007) 

Do merytorycznej realizacji projektu niezbędne 
było w pierwszej kolejności dokładne rozpozna-
nie zasobów miasta. W związku z tym dokona-
no inwentaryzacji ilościowej potencjału miasta                 
w następujących dziedzinach: kultura, zabytki, 
edukacja, nauka, biznes, sport. Wynik tej pracy 
dał wielokierunkowy obraz Lublina oraz posłużył 
do merytorycznego przygotowania drugiego eta-
pu projektu. 

Etap II – Badania ilościowe (marzec 2007) 

Ogólnopolskie badanie ankietowe przeprowadzo-
ne na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków 
dostarczyło informacji na temat:

1. Wiedzy i skojarzeń Polaków z Lublinem. 
2. Doświadczeń Polaków z Lublinem. 
3. Potencjalnych atrakcji Lublina. 
4. Oczekiwań formułowanych względem 
    odwiedzanych miast.  
5. Wolnej przestrzeni dla potencjalnego 
    pozycjonowania Lublina.

Raport z badania zawierał następujące najważniej-
sze ustalenia:

1. Lublin to miasto słabo znane Polakom. 
Tylko 14% ankietowanych wymienia Lublin 
 w pierwszej dziesiątce miast polskich. 

2. Lublin nie posiada wyróżników, które byłyby 
dla niego charakterystyczne. 
Najczęściej podawane wskazania to: miasto 
akademickie – 9% i miasto biedne – 8%. 

3. Najczęstszym skojarzeniem związanym z Lu-
blinem jest dla badanych Katolicki Uniwersytet 
Lubelski (25% wskazań) oraz Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. Osobom, które odwiedziły 
Lublin miasto kojarzy się głównie z lubelskim 
zamkiem, katedrą i Starym Miastem.

4. Lublin nie pojawia się wśród miast wskazy-
wanych jako atrakcyjne turystycznie. Badani 
wskazywali natomiast Kraków, Gdańsk, Warsza-
wę, Zakopane i Wrocław.

5. Lublin nie jest wskazywany jako miasto atrak-
cyjne dla przedsiębiorców. W tym zestawieniu 
prym wiodą Warszawa oraz Poznań (ok 50% 
wskazań). 

Poza powyższymi ustaleniami raport niesie jedną 
bardzo pozytywną informację: „Lublin znacznie 
lepiej wygląda w oczach osób, które już go odwie-
dziły. Wskazują oni, że jest to miasto przyjazne, 
klimatyczne, miasto tradycji i religii z ciekawymi 
zabytkami i historią.” Co więcej: „Osobom, któ-
re odwiedziły Lublin, znacznie łatwiej jest mówić                 
o tym, co im się w mieście podobało, niż o tym co 
ich rozczarowało”.
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Etap III – Badania jakościowe (kwiecień 2007) 

Trzecim etapem badań przygotowujących do stwo-
rzenia strategii promocji Lublina były przeprowa-
dzone badania jakościowe (focusowe). Zostały 
one wykonane metodą sześciu zogniskowanych 
wywiadów grupowych w następujących miastach: 
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice. 

W ramach badania poddano ocenie propozycje wi-
zerunku, które powstały jako efekt analizy spisa-
nego potencjału Lublina, informacji otrzymanych 
z badań ilościowych oraz rozmów i opinii wyraża-
nych przez liderów opinii w Lublinie Ocena pięciu 
propozycji możliwych strategii pozycjonowania 
miasta została zbadana pod kątem: 

~ reakcji spontanicznych, 
~ zrozumienia i odbioru, 
~ generowanych emocji, 
~ komunikacji, 
~ atrakcyjności
   i unikalności, 
~ motywacji do przyjazdu 
   do Lublina.

Dodatkowo, badanie miało 
na celu poznanie zwyczajów 
związanych z podróżowa-
niem (miejsca wyjazdów, kryteria atrakcyjności) 
oraz poznanie wizerunku Lublina (posiadana wie-
dza na temat miasta, skojarzenia, doświadczenia,  
mocne i słabe strony miasta).

Poza oceną poszczególnych strategii pozycjono-
wania, z raportu z badania wynikają następujące 
ustalenia ogólne:

1. Większość badanych nigdy nie rozważała wy-
brania się do Lublina ze względu na wskazywa-
ną daleką odległość, położenie poza głównymi 
szlakami komunikacyjnymi, brak wystarczają-
cych zachęt np. w postaci ciekawych wydarzeń. 

2. Poziom wiedzy o mieście jest bardzo niski. 
Lublin jest rozpoznawany poprzez Katolicki Uni-
wersytet Lubelski oraz urocze okolice (Kazimierz 
Dolny, Nałęczów).  

3. Lublin nie budzi spontanicznie żadnych skoja-
rzeń. Badani wskazywali, że w odróżnieniu od in-
nych dużych miast nie wiadomo jaki Lublin jest, 
jaki ma charakter. Trudno też było im określić, 
czy to miasto darzy się sympatią.  

4. Lublin nie posiada barier od niego odstrasza-
jących. Wymienianymi cechami, które posiada są 
otwartość, życzliwość, spokój, bezpieczeństwo. 
Z drugiej jednak strony kojarzy się z zacofaniem, 
szarością i starością. 

Etap IV – Konsultacje społeczne (maj 2007) 

Zbadane socjologicznie pomysły na wizerunek   
Lublina poddano następnie, wraz z wynikami 

badań, konsultacjom społecz-
nym. Przebiegały one w dwóch 
formach. Pierwsza z nich to 
spotkanie, na które Prezydent 
Lublina Pan Adam Wasilewski 
zaprosił przedstawicieli wielu 
środowisk miasta. W dyskusji 
uczestniczyli szefowie lubelskich 
instytucji kultury, przedstawicie-
le lokalnych organizacji bizneso-
wych i największych lubelskich 
przedsiębiorstw, przedstawiciele 
branży turystycznej, palestry, 

redaktorzy naczelni lubelskich mediów, rektorzy 
uczelni wyższych. Ze względu na bardzo duże za-
interesowanie projektem przeprowadzono drugą 
fazę konsultacji społecznych, którą były indywidu-
alne spotkania osób zaangażowanych w projekt ze 
strony miasta, z ludźmi, którzy wyrazili potrzebę 
pogłębionej dyskusji. 

Etap V – Warsztaty strategiczne

Zebrane w poprzednich fazach pracy informacje 
posłużyły przeprowadzeniu warsztatów stra-
tegicznych. Podczas nich osoby zaangażowane          
w projekt ze strony Urzędu Miasta wraz z przed-
stawicielami zewnętrznej firmy opracowały osta-
teczny kształt dokumentu strategicznego.

„Lublin znacznie 
lepiej wygląda 
w oczach osób, 
które już go od-
wiedziły...”
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Strategia, odpowiadając na 
kluczowe pytania, opisuje Lublin, 
definiuje najważniejsze elementy jego tożsamo-
ści, określa najbardziej charakterystyczne elemen-
ty wizerunku, by na koniec przełożyć je na poziom 
planowania marketingowego. Szczególną wagę 
przyłożono do spójności i jednoznaczności zawar-
tych w dokumencie części. Do stworzenia stra-
tegii użyto narzędzia Brand Foundations. Jest to 
narzędzie służące wypracowaniu spójnej strategii 
marki, stosowane w szczególności w przypadku 
marek złożonych, takich jak np. marki miast czy 
regionów. 

Kluczowe fragmenty strategii promocji 
Lublina:

Co w historii miasta czyni je wyjątkowym?

Lublin to miasto o blisko  700 – letniej historii 
obfitującej w ważne i malownicze wydarzenia ro-
dzące się na styku kultury polskiej i wschodnich 
kresów Rzeczpospolitej. Nie można w pełni zro-
zumieć tego miasta bez poznania jego tradycji ja-
giellońskich, wielokulturowości i wieloreligijności 
jak również przedwojennej wagi 
diaspory żydowskiej. Lublin to hi-
storycznie miejsce zetknięcia cy-
wilizacji zachodniej z duchowością 
wschodnią. Dziedzictwo miasta 
jest jednym z bardziej znaczących 
na tle innych polskich miast.

Kluczowe wątki z historii mar-
ki ważne dla jej dzisiejszej   
tożsamości:

~ Świetność okresu Jagielloń-
   skiego
~ Wielokulturowość i tradycja jarmarków
~ Tolerancja religijna wspierająca wielowyzna-
   niowość (katolicy, żydzi, ewangelicy i prawo-
   sławni)
~ Sztuka i literatura renesansowa
~ Przedwojenna diaspora żydowska

Co dziś czyni Lublin wyjątkowym?

~ Bogactwo historyczne i kulturalne miasta
   w kameralnej, a przez to niepowtarzalnej, 
   inspirującej odsłonie.
~ Potencjał kreatywny tkwiący w młodych
   ludziach.
~ Kompetencja „wschodnia” będąca pochodną
    bliskości geograficznej wschodu i specyfi-
    czne duchowości kresowej.
~ Potencjał ekologicznych produktów 
   (‘organic food’).

Grupa docelowa działań promocyjnych:

~ Człowiek młody ale dojrzały emocjonalnie
~ Poszukujący autentyzmu
~ Doceniający wartości i przeżycia
~ Znający aktualne trendy, ale lubiący odmianę
~ Non-konformista ale nie samotnik
~ Aktywny kulturowo
~ Wielkomiejski, mobilny

WIZJA MARKI LUBLIN: 

LUBLIN –
INSPIRUJE I ODMIENIA
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Na podstawie strategii opra-
cowany został znak promocyj-
ny (logo) Lublina oraz System   
Identyfikacji Wizualnej (SIW). 

System umożliwia spójną, konsekwentną i wyróż-
niającą się „oprawę graficzną” działań promocyj-
nych podejmowanych przez miasto. Utrwalanie     
w świadomości konkretnych elementów graficz-
nych (np. charakterystyczne „elki”), logo, kolorów 
czy krojów czcionek pozwoli zauważyć działania 
promocyjne Lublina wśród ogromu innych reklam. 
Sprawi także, że będzie ona zapamiętywalna. 
Przed wprowadzeniem do użycia, skojarzenia       
jakie budzi logotyp miasta zostały zbadane pod-
czas badań socjologicznych (focusowych) w Lubli-

nie i Warszawie.

Znak promocyjny stanowi zestawienie dwóch ele-
mentów graficznych: nazwy „Lublin” napisanej 
czcionką stylizowaną na odręczne renesansowe 
pismo oraz  wieloznacznego w swym przekazie 
sygnetu. 

Jest zderzeniem historii z nowoczesno-
ścią.

Sygnet symbolizuje zabytkową architekturę mia-
sta (baszta, fortyfikacja, łuki sklepień, okno, bra-
ma), przenikanie kultur (część wspólna, centrum, 
punkt), aspekt ludzki (oko), plan miasta (rzut z 
góry, nawiązanie do „oka proroka”. Konstrukcja 
graficzna sygnetu bazuje na literze „L”, która wy-
korzystywana jest w systemie identyfikacji wizu-
alnej Lublina. Kolorystyka odwołuje się do barw 
miasta.
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Kampania realizowana wspólnie z uczelniami
Termin: kwiecień 2008

Cele: 
Wzrost liczby maturzystów, dla których lubelskie 
uczelnie będą uczelniami pierwszego wyboru. 
Wzrost liczby maturzystów rozpoczynających 
studia w Lublinie, którzy posiadają zaintereso-
wania, pasje, pragną rozwijać się podczas stu-
diów. 
Tworzenie wizerunku Lublina oraz lubelskich 
uczelni jako miejsc, które dają szansę rozwoju 
podczas studiów oraz umożliwiają realizację do-
datkowych zainteresowań. 

Przekaz: 
Lubelskie uczelnie i 
Lublin to miejsca, w 
których będziesz się 
rozwijać, kształtować 
osobowość, aktywnie 
spędzać czas podczas 
studiów. 
Studia to jeden z naj-
ważniejszych etapów 
życia. To czas nie tylko 
na naukę i zabawę ale 

też na działanie, inicjatywę, zdobywanie nowych 
kompetencji, rozwój osobowości. 
Kwalifikacje zdobywa się podczas studiów nie 
tylko poprzez naukę, ale też poprzez doświad-
czenie, działanie. 

Miejsce: 
21 największych miastach wschodniej i południo-
wo-wschodniej Polski (m.in. Sandomierz, Prze-
myśl, Rzeszów, Białystok, Radom, Zamość).

Kanały komunikacji:
150 billboardów, 349 30-sekundowych spotów 
radiowych emitowanych na tym samym obsza-
rze. 

Strategia promocji determinuje w 100% prowadzone dzia-
łania promocyjne. Jej wplyw na działania komunikacyjne miasta powinien byc widoczny 
we wszystkich działaniach tworzących wizerunek Lublina. Począwszy od najdrobniejszych elementow 
jak wybór zdjec do folderow (miejsca, użyte kadry) poprzez przekaz kampanii reklamowych, na projek-
tach najwiekszych kampanii promocyjnych skończywszy Na bazie opracowanej strategii w roku 2008 
rozpoczęto działania z zakresu komunikacji wizerunkowej Lublina. 
Były to: 
Oficjalny portal Lublina (www.lublin.eu), którego znaczenie w dobie internetu jest zasadni-
cze. Portal zawiera bardzo wiele informacji (ponad 2 000 artykułów) przydatnych zarówno turystom jak 
i mieszkańcom. Jego główne działy to: Nasze miasto, Turystyka, Kultura, Gospodarka i Multimedia.
Przeprowadzono kampanie reklamowe oparte na strategii promocji i wykorzystujące system identyfi-
kacji wizualnej. 

Bądź wolny. Studiuj w Lublinie5



Termin: maj 2008

Cele:  
Tworzenie zapisanego w strategii wizerunku Lu-
blina, wzrost rozpoznawalności miasta, 
zachęcenie do odwiedzenia Lublina

Przekaz: 
Lublin, to miasto w którym historia przeplata się 
ze współczesnością. Bogate dziedzictwo kultu-
rowe wpływa na codzienne życie. Kameralność, 
nastrojowość uwypukla tożsamość miasta, jego 
unikalny klimat. 

Miejsce: 
Warszawa

Kanały komunikacji:
150 billboardów, bannery w internecie na głów-
nych stronach portali onet.pl, wp.pl oraz interia.
pl., 260 000 e-maili reklamowych do użytkowni-
ków portalu o2.pl.

Lublin. Nieziemski klimat
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Termin: wrzesień 2008

Cele: 
Tworzenie wizerunku miasta Lublin zgodnego ze 
strategią marki miasta, zachęcenie do odwiedze-
nia Lublina i wzięcia udziału w imprezach kultu-
ralnych, wzmocnienie wizerunku miasta jako 
ośrodka kultury poprzez zakomunikowanie, że 
Lublin kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016, wzrost rozpoznawalności miasta. 

Przekaz:
Lublin, to miasto w którym historia przeplata się  
ze współczesnością. Bogate dziedzictwo kultu-
rowe wpływa na codzienne życie, nadając rów-
nież charakter lubelskiej kulturze. 
Kameralność i nastrojowość uwypukla tożsa-
mość, wyjątkową duchowość miasta. Dlatego 
Lublin jest zagłębiem autentycznej; prawdziwej 
kultury, konsumowanej w sprzyjającym, klima-
tycznym otoczeniu. 

Miejsce:  Warszawa

Kanały komunikacji:  130 billboardów

Lublin. Wielkie Dzieje się
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Termin: 20 kwietnia – 19 maja 2009

Cele: 
Wzrost liczby maturzystów, dla których lubelskie 
uczelnie będą uczelniami pierwszego wyboru. 
Wzrost liczby maturzystów rozpoczynających 
studia w Lublinie, którzy posiadają zaintereso-
wania, pasje, pragną rozwijać się podczas stu-
diów. 
Tworzenie wizerunku Lublina oraz lubelskich 
uczelni jako miejsc, które dają szansę rozwoju 
podczas studiów oraz umożliwiają realizację do-
datkowych zainteresowań. 

Przekaz: 
Zarówno po studiach w Lublinie jak i w innym 
mieście, można odnieść sukces. Do młodego 
człowieka należy jedynie wybór drogi dojścia do 
niego.

Lublin oferuje przyjazną atmosferę i komfort 
studiowania, niższe koszty utrzymania, czas na 
rozwijanie pasji oraz szerokie możliwości kształ-
cenia; podczas gdy inne duże miasta gwarantują 
pośpiech, brak czasu na naukę i własny rozwój, 
konieczność pracy wynikającą z wysokich kosz-
tów utrzymania, „wyścig szczurów” oraz nie-
przyjazną, wrogą atmosferę rywalizacji. 

Miejsce:
20 ogólnopolskich serwisów internetowych       
kierowanych do maturzystów i licealistów oraz 
naszaklasa.pl

Kanały komunikacji:
internet – 12,5 miliona wyświetleń bannerów re-
klamowych, 360 tys. maili reklamowych.

Przeżyj studia. Studiuj w Lublinie
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Autostopowicze
Termin: 5, 6 czerwca oraz 19, 20 czerwca 2009

Cele: 
Tworzenie zapisanego w strategii wizerunku         
Lublina, wzrost rozpoznawalności miasta, zachę-
cenie do odwiedzenia Lublina. 

Przekaz:
Podkreślenie bogactwa historycznego i kultural-
nego miasta, potencjału kreatywnego tkwiącego 
w młodych ludziach, walorów naturalnych.

Miejsce:
Drogi wylotowe z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, 
Poznania, Krakowa, Katowic, Białegostoku. 

Kanały komunikacji: 
akcja ambientowa – 55 animatorów udających au-
tostopowiczów przebranych za Króla, Studenta-
Artystę, Archanioła, Diabła i Marchewkę zachę-
cało kierowców by przyjechali do Lublina. Każdy 
animator biorący udział w akcji trzymał tablicz-
kę: Król: Lublin – Tam moje królestwo; Student-
Artysta: Po inspirację;  Archanioł: Anielskie klima-
ty; Marchewka: Schrupiesz mnie zdrowo; Diabeł: 
Tam się dzieje. Postaci zostały wybrane starannie, 
aby budować właściwe skojarzenia z miastem. 
Przebrania autostopowiczów nawiązywały do 
tożsamości Lublina. Kierowcy, którzy zatrzymali 
się przy autostopowiczach otrzymywali pamiątki 
i foldery z Lublina. Akcja wspierana była dodatko-
wo przez CB radio, skąd płynął komunikat, że przy 
autostopowiczach warto się zatrzymać. 
Nietypowa promocja Lublina potwierdzała inspi-
racyjny charakter miasta, umożliwiała kontakt 
turysty z Lublinem mimo dużej odległości od mia-
sta, wzbudzała zainteresowanie i sympatię. 
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Zagubione wspomnienia
Termin: 4 – 30 czerwca 2009

Cele: 
Pokazanie inspirującego charakteru Lublina, jego 
tajemniczości i niecodziennego klimatu, wzrost 
rozpoznawalności miasta, zachęcenie do odwie-
dzenia Lublina. 

Przekaz: 
Miejsce: Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań,      
Kraków, Katowice, Białystok.

Kanały komunikacji: 
akcja ambientowa – przez 26 dni czerwca w 
Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krako-
wie, Katowicach, Białymstoku „gubionych” było 
100000 zdjęć z Lublina. Zdjęcia (20 różnych ujęć) 
przedstawiały młodych ludzi, którzy doskonale 
spędzili czas w Lublinie „zanurzając się” w miasto, 
jego klimat i tajemnice. Każde ze zdjęć przed „za-
gubieniem” zostało na odwrocie ręcznie podpisa-
ne przez „właściciela”, tak aby wzmocnić przekaz 
o Lublinie jako o mieście świetnym na wakacyjny 
wyjazd. Zdjęcia „gubione” były na deptakach, przy-
stankach komunikacji miejskiej, w tramwajach, 
autobusach, w galeriach handlowych, klubach, 
kawiarniach, ogródkach kawiarnianych, przymie-
rzalniach sklepowych, w szkołach i uczelniach oraz 
punktach sprzedaży czasopism. 10



Termin: 20 – 30 czerwca 2009 (infoscreeny)
                15 – 30 września 2009 (billboardy)

Cele: 
Tworzenie wizerunku miasta Lublina zgodnego ze 
strategią marki miasta, zachęcenie do odwiedze-
nia Lublina, wzrost rozpoznawalności miasta, 
wzmocnienie komunikacji realizowanej w innych 
(ambientowych) akcjach promocyjnych.

Przekaz:
Lublin, to miejsce w którym bogate dziedzictwo 
kulturowe odbija się w codziennym życiu miasta. 
Historia zderza się ze współczesnością, kształtuje 
tożsamość, wyjątkową duchowość tego miejsca. 

Miejsce: Warszawa (infoscreeny i billboardy), 
Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Biały-
stok (billboardy).

Kanały komunikacji:
sieć ekranów Infoscreen (wielkoformatowe ekrany 
o dużej mocy wyświetlające obrazy i filmy) w War-
szawskim Metrze, 300 billboardów.

Renesans inspiracji
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