
 

 

Zał. nr 2 do Raportu z Monitorowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 

Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020 za okres 2013-2014 

 

STAŁE DZIAŁANIA PROMOCYJNE: 

 Promocja imprez i wydarzeń miejskich w multimediach (informowanie 
mediów lokalnych, zamieszczanie artykułów w prasie, radiu, internecie – 
strona miejska oraz portale społecznościowe) 

 Obsługa imprez i wydarzeń (np. obsługa organizacyjna, fotograficzna, 

konferansjerska spotkań, wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, 

okazjonalnych, Sesji Rady Miasta Kościerzyna, Młodzieżowej Rady Miasta i 

Rady Seniorów) 

 Realizacja zamówień publicznych związanych z promocją (tablice pamiątkowe, 
medale, podziękowania, dyplomy, odznaczenia, kalendarze, gadżety itp.) 

 Projektowanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, podziękowania, 
kalendarze itp.) 

 Nawiązywanie współpracy z instytucjami i firmami promocyjnymi (w tym 
negocjacje dotyczące publikacji i wydruku darmowych gadżetów reklamowych 
– plan miasta, kalendarze, informator, mapa, foldery) 

 Ogłaszanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz współpraca 
obywatelska (budżet obywatelski, organizacje pozarządowe) 

 Przeprowadzanie ankiety dla turystów i mieszkańców 

 Organizacja konkursów  

 Dystrybucja materiałów promocyjnych 

 Organizacja i obsługa konferencji prasowych 

 Organizacja spotkań burmistrza (np. z mieszkańcami, przedsiębiorcami,  

 Prowadzenie Portalu Miejskiego i Biuletynu Informacji Publicznej, 
prowadzenie Fanpage na Facebook-u oraz kanału VIDEO na YouTube 

 Organizowanie różnego rodzaju wyjazdów (w tym zakup biletów, zamawianie 
transportu) 
 

  



SPRAWOZDANIE Z WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH W 2014 ROKU 

 

GRUDZIEŃ 2013 

Promocja Lodowiska 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1065156 

STYCZEŃ 2014 

 2 styczeń 2014 r. 
Kościerska Karta Dużej Rodziny 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1084986 
Opracowanie szablonu kart, promocja całej akcji 

 10 styczeń 2014 r. 

Pierwsza Kościerska Gala Przedsiębiorczości. 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1068337 

- Zaproszenia, plakaty, statuetki i oprawa graficzna i obsługa gali 

 12 styczeń 2014 r.  

Pomoc w promocji Kościerskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.  

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1067668 

 13 styczeń 2014 r.  

Seminarium naukowe pn „Perspektywy i możliwości rozwoju Kościerzyny jako 

uzdrowiska” . http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1069350 

- Zaproszenia i obsługa seminarium 

 16 styczeń 2014 r. 
Spotkanie władz miasta Kościerzyna z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych.  
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1071551 
- zaproszenia, obsługa spotkania 

 26 styczeń 2014 r.  
Obchody 94. Rocznicy Wkroczenia Wojsk Polskich na Ziemię Kościerską 31 
stycznia 1920 roku.  
- Obsługa fotograficzna 

 

LUTY 2014 

 4 luty 2014 r. 
Światowy Dzień Walki z Rakiem  
- Promocja całej akcji 

 24-28 luty 2014 r. 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1089534 

- Promocja wydarzenia 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1065156
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1068337
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1069350


MARZEC 2014 

 21 marca 2014 r. 
Warsztaty ekologiczne i regionalne "Powitanie wiosny - jak przyroda budzi się 
do życia" 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1100869 

 23 marca 2014 r. 
Dzień Jedności Kaszubów 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1101640 
- promocja wydarzenia oraz uczestnictwo 

 28 marca 2014 r. 
Rejestracja potencjalnych dawców szpiku 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1105602 

 - promocja wydarzenia 

 29-30 marzec 2014 r. 
Akcja Kościerzyna za pół ceny 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1092895 
- promocja akcji, film promocyjny, oznakowania promocyjne, darmowe 
informacje w gazetach i lokalnych mediach, nagrody w konkursach 
towarzyszących akcji 

 

KWIECIEŃ 2014 r. 

 Konkurs fotograficzny - "Kościerzyna pięknieje - 10-lecie Polski w Unii 

Europejskiej” 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1102981 

 5 i 6 kwiecień 2014 r. 

"Kaszubski Weekend z Hokejem" 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1104343 

- promocja wydarzenia, obsługa spotkania gości z Kanady 

 19 kwiecień 2014 r. 

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1117597 

-promocja, obsługa fotograficzna 

 25 kwiecień 2014 r. 

Światowego Dnia Zdrowia 2014 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1120885 

- promocja, obsługa fotograficzna imprezy 

 29 kwietnia 2014 r. 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1124445 

Pomoc w organizacji spotkania, obsługa fotograficzna 

 

 

  



MAJ 2014 r. 

 1-3 maj 2014 r. 

Ogólnopolskie obchody 10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej,  

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

Pikniku Majowym w Kościerzynie – Europejska Majówka, Dzień Europejski. 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1121010 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1118019 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1124869 

- przygotowanie całej 3 dniowej imprezy, promocja, zaproszenia, konkursy 

towarzyszące, obsługa fotograficzna i filmowa.  

 3 maj 2014 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja w Kościerzynie 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1127397 

- promocja, pomoc w organizacji uroczystości oraz obsługa fotograficzna 

 8 maj 2014 r. 

Seminarium - oszczędzanie energii się opłaca! 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1131753 

- organizacja seminarium, promocja, obsługa fotograficzna 

 14 maj 2014 r. 

Spotkanie adresowane do szerokiej grupy mieszkańców w tym między innymi: 

władz miasta, radnych, przedsiębiorców, nauczycieli, organizacji 

pozarządowych i mediów zorganizowane w związku z trwającą aktualizacją 

Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2015-2025. 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1140375 

-zaproszenia, promocja i obsługa spotkania 

 23 maj 2014 r. 

Zostań dawcą szpiku - oddaj krew 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1136187 

- promocja akcji 

 25 maj 2014 r. 

KaszebeRunda - największa impreza kolarska dla amatorów w Polsce. 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1130444 

- Promocja, pomoc w organizacji imprezy na terenie miasta, obsługa 

fotograficzna 

  31 maja 2014 r. 

Kościerski Dzień Dziecka 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1145799 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1144553 

- przygotowanie imprezy, promocja, obsługa fotograficzna i filmowa 

 

  



CZERWIEC 2014 r. 

 3 czerwiec 2014 r. 

konferencja prasowa Gali Sportów Walki - Champion’s Fight Night 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1154633 

- promocja 

 6 czerwiec 2014 r. 

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1154496 

- zorganizowanie całej akcji i jej promocja 

 13 czerwiec 2014 r. 

Dzień Działacza Kultury 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1160976 

- zaproszenia, promocja 

 14 czerwiec 2014 r. 

Kiermasz książek i sprzętu sportowego,  

 http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1161099 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1153698 

- promocja 

 22 czerwiec 2014 r. 

Otwarcie Parku Rodzinnego nad Jeziorem Kaplicznym 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1171852 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1159995 

- zaproszenia, plakaty promocja i obsługa 

LIPIEC 2014 r. 

 5 lipiec 2014 r. 
Zjazd Kaszubów 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1181856 

 - promocja, zorganizowanie wyjazdu 

 12 lipiec 2014 r. 
Kościerskie Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2014" 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1186685 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1159530 
- promocja, obsługa fotograficzna 

 12-13 lipiec 2014 r.  
Obchody Dni Kościerzyny 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1180224 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1187196 
- promocja, pomoc w organizacji imprez 

 24-26 lipiec 2014 r. 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1200243 
- promocja, obsługa fotograficzna 

  



SIERPIEŃ 2014 r. 

 11-17 sierpień 2014 r. 
Tydzień Kuchni Kaszubskiej 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1204442 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1189306 
-promocja akcji, film promocyjny, oznakowania promocyjne, darmowe 
informacje w gazetach i lokalnych mediach, nagrody w konkursach 
towarzyszących akcji 

 13 sierpień 2014 r. 
„Święto Chleba” 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1210624 
http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1206939 
- promocja, obsługa fotograficzna 

 18 sierpień 2014 r. 

Kaszubska flaga dla każdego na kościerskim rynku 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1211434 

Organizacja całej akcji, promocja 

 24 sierpień 2014 r. 

Turniej Samorządów Powiatu Kościerskiego 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1215278 

Przygotowanie konkurencji miejskiej, promocja, nagrody i uczestnictwo 

 Uroczystości prezentujące 25-letni dorobek Gminy Miejskiej Kościerzyna 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1215912 

WRZESIEŃ 2014 r. 

 22 wrzesień 2014 r. 

Światowy Dzień Bez Samochodu 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1237320 

- zorganizowanie całej akcji i jej promocja 

 27-28 wrzesień 2014 r. 

Akcja „Miasto za pół ceny” 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1246951 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1234447 

- promocja akcji, film promocyjny, oznakowania promocyjne, darmowe 

informacje w gazetach i lokalnych mediach, nagrody w konkursach 

towarzyszących akcji 

PAŹDZIERNIK 2014 r. 

 11 październik 2014 r. 

Kościerskie Biegi Uliczne 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1256358 

- Pomoc w organizacji, promocja i nagrody 

 14 października 2014 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 



http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1271168 

- Zaproszenia, przygotowanie i obsługa imprezy 

 24-26 październik 2014 r. 

Światowy Dzień Walki z Otyłością 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1279864 

- Promocja akcji 

 29-30 październik 2014 r. 

Maratonu Freedom CHARITY RUN Gdańska – Kościerzyna – Berlin 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1236098 

- promocja akcji, obsługa fotograficzna 

 Październik miesiącem walki z rakiem piersi 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1284275 

- promocja akcji  

 

LISTOPAD 2014 r. 

 Opracowanie aplikacji ułatwiającej mieszkańcom znalezienie Informacji nt. 

kandydatów do rad oraz miejsca głosowania 

 8 listopad 2014 r. 

Stypendia Burmistrza Miasta Kościerzyna  

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1315967 

Promocja wydarzenia i jego obsługa 

 11 listopad 2014 r. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1314906 

- promocja wydarzenia, pomoc w organizacji 

 

GRUDZIEŃ 2014 r. 

 Prowadzenie kampanii promocyjnej w ramach „Programu Profilaktyki 

Zakażeń HCV dla miasta Kościerzyna na lata 2014-2016”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MARKETINGOWY NA 2015 r. 

PLANOWANE 
DZIAŁANIA 
PROMOCYJNE 

KOSZTY 
BRUTTO 

w zł 

UWAGI 

Internet 2 000 Promocja stron WWW, konkurs internetowy. 

Materiały reklamowe i 
gadżety 

40 000 Materiały reklamowe: koszulki, kalendarze, 
foldery/ulotki gospodarcze i turystyczne, w tym: 
projekty, przygotowania do druku, sesje zdjęciowe, 
skład; ewentualne tłumaczenia na języki obce. 

Prasa  10 000 Dotyczy publikacji, projektu, emisji reklam 
(uwzględnia koszt przygotowania i praw autorskich 
projektów) np. wybrane wydarzenia turystyczne w 
ramach regionu i produktów, jak i sportowe i 
kulturalne. 

Produkcja filmów i 
emisje TV 

20 000 Produkcja filmu promocyjnego lub spotów  

Targi i wystawy 
?????? 

5 000 Udział w targach, wystawach, misjach 
gospodarczych, 

Promocja medialna 
produktów 
turystycznych, w tym 
nowych 
i zmodyfikowanych 
wydarzeń 

15 000 Plakaty, billboardy akcji i wydarzeń kulturalnych - 
zasięg promocji minimum regionalny; promocja 
medialna nowych produktów turystycznych (np. 
Tydzień kuchni kaszubskiej). 

Nagrody i podziękowania 25 000 Medale, podziękowania w ramkach, statuetki, 
teczki, przypinki,  

Zaproszenia 5 000 Zaproszenia 

Razem 122 000 Koszt brutto w zł wraz z 22% podatkiem VAT 

 

 

 

 

 

 

 



WYDARZENIA STAŁE PLANOWANE DO REALZIACJI W 2015 ROKU 

Patronowane przez Wydział Rozwoju i Promocji  

(nie uwzględnia imprez organizowanych przez KDK i KOSiR) 

STYCZEŃ 

LUTY 

 Dni energii 

MARZEC 

 Dzień Jedności Kaszubów 

 Miasto za pół ceny 

KWIECIEŃ 

MAJ 

 „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

 Święto Konstytucji 3 Maja w Kościerzynie 

 7-10 Dni Otwarte Projektów Unijnych 

CZERWIEC 

 Kościerski Dzień Dziecka 

 Kiermasz książek i sprzętu sportowego, 

 6 czerwiec 2014 r. 

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

LIPIEC 

SIERPIEŃ 

 „Święto Chleba” 

 Turniej Samorządów Powiatu Kościerskiego 

 11-17 Tydzień Kuchni Kaszubskiej 

WRZESIEŃ 

 22 wrzesień 2014 r. 

Światowy Dzień Bez Samochodu 

 Miasto za pół ceny 

PAŹDZIERNIK 

LISTOPAD 

GRUDZIEŃ 

Zaangażowanie pracowników w imprezy według kalendarza za 2014 rok 


