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WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Konkurs | Wyniki konkursu na najlepsze publikacje promocyjne

Projekty użyteczne i przejrzyste
Rozstrzygnięcie konkursu Róża Regionów przygotowanego przez redakcję
„Wiadomości Turystycznych” odbyło się
w Wyższej Szkole Turystyki i Języków
Obcych w Warszawie. Jurorzy zdecydowali, która z tegorocznych publikacji najlepiej promuje swój region.

Katarzyna Kęcka

D

o konkursu zostało zgłoszonych
99 projektów. W tym znalazło si´
81 prospektów promocyjnych i 18
aplikacji mobilnych, po raz pierwszy
uwzgl´dnianych w tym wyborze. Ocenie
podlegały: kontekst specjalistyczny,
czyli skuteczna forma prezentacji potencjału regionu, estetyka i zawartoÊç.
W ramach łàcznej punktacji znalazły
si´ te˝: ocena specjalistyczna i subiektywna opinia konsumencka. Do konkursu ponownie zgłosili si´ uczestnicy
poprzednich edycji. Pojawili si´ te˝ nowi kandydaci ubiegajàcy si´ o wyró˝nienie Ró˝a Regionów. Podczas
wybierania folderów, projektów specjalnych i serii wydawniczych nastàpiła
wymiana poglàdów dotyczàca spodziewanego kształtu optymalnej publikacji.
Alicja Dàbrowska z „Gazety Wyborczej” uznała, ˝e ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç form i treÊci wskazane byłoby
stworzenie wi´kszej liczby sekcji. – To
jest istotna kwestia przy ocenieniu wyró˝niajàcych si´, bardziej rozbudowanych kompozycji – podkreÊliła. – Poza
tym dla mnie istotne jest spełnienie kryterium u˝ytecznoÊci. Dobra forma musi byç czytelna, najlepszy byłby du˝y
druk. Wa˝ny jest te˝ sam opis, a kluczowà sprawà jest dost´pnoÊç. PowinniÊmy
mieç informacj´, gdzie mo˝na dostaç
takie foldery – dodała.

Kreatywne koncepcje
Projekty specjalne uwa˝nie analizował dr Włodzimierz Banasik, prodziekan WSTiJO Za najbardziej godny
uwagi uznał projekt przygotowany
przez gmin´ Radom. – Taka praca powinna si´ czymÊ wyró˝niaç, byç skierowana do konkretnego odbiorcy –
podkreÊlił. Jurorzy z uwagà przyglàdali
si´ nietypowym projektom. Gminy
przygotowały mapy, periodyki przeznaczone dla dzieci, prezentacje multimedialne. Niektórzy członkowie kapituły

skupili si´ na formie, dla innych, przy
prezentacji walorów regionu, bardziej
istotna była zawartoÊç merytoryczna.
Dla dr. Ryszarda Kajzera, reprezentujàcego Akademi´ Sztuk Pi´knych w
Warszawie, na uwag´ zasługiwała oryginalna koncepcja przy stworzeniu albumu gminy Wielgie. Przedstawione w
niej stare fotografie uznał za bardzo
kreatywnà form´ realizacji tematu. Inni
oceniajàcy równie˝ mieli swoich faworytów. Dla Dawida Górskiego, reprezentujàcego Mi´dzynarodowe Targi
Poznaƒskie, najbardziej interesujàca była seria Mazowsze. – Vademecum jest
wyczerpujàce, nie wyglàda jak biuletyn,
swoim wyglàdem przypomina ksià˝k´.
Mnie przyciàga prostota szaty graficznej – oceniał.

Finalne wnioski
Wydania albumowe, pomimo wysokiej jakoÊci artystycznej, zostały zakwalifikowane jako inicjatywa mało
przydatna w codziennym u˝ytkowaniu.
Nie spełniały kryterium funkcjonalnej
broszury turystycznej, dlatego pod tym
wzgl´dem nie zostały wysoko ocenione.
– Moim zdaniem lepszym rozwiàzaniem byłoby wi´ksze skupienie si´ na
współczesnoÊci ni˝ historycznej relacji
przy tworzeniu takich materiałów promocyjnych – stwierdziła Alicja Dàbrowska. Wybór był trudny, gdy˝ ka˝dy
periodyk odznaczał si´ dbałoÊcià o wysokà jakoÊç proponowanego produktu.
Omawiane publikacje, po podsumowujàcej analizie ró˝niły si´ czasem minimalnie w przedstawionej punktacji –
podsumowała Dàbrowska.

Przyszłościowe rozwiązania
Michał Szydlik z Agencji Reklamowej Czart oceniał pod wzgl´dem
technicznym aplikacje mobilne. Na potrzeby konkursu dokonał ekspertyzy
przedstawionych zgłoszeƒ promujàcych
turystyk´ przy zastosowaniu najnowszych technologii. Pierwsze miejsce
przyznał miejskiej aplikacji mobilnej
Torunia. – Ten projekt jest wart uwagi
ze wzgl´du na spójnà szat´ graficznà,
łatwà w obsłudze nawigacj´ i kompletnà
baz´ danych. Poza tym, ta aplikacja pozwala u˝ytkownikom dzieliç si´ informacjami za poÊrednictwem mediów
społecznoÊciowych. Istotnà sprawà jest

Zgłoszone projekty
oceniała kapituła

dr Włodzimierz
Banasik, prodziekan
WSTiJO
Przy ocenie takich publikacji kieruję się przeważnie dwoma czynnikami:
treścią i formą wydania.
Informator powinien być
przede wszystkim użyteczny. Nie powinien zawierać za dużo zdjęć,
w takich prospektach liczą się konkretne informacje. Format powinien być odpowiedni,
tak by można było zabrać go ze sobą na wycieczkę, np. kieszonkowy na szlak rowerowy.
Dyskwalifikuje go zbyt gruby papier i zbyt duży rozmiar. Wydania albumowe, pomimo wielu swoich walorów estetycznych, nadają się
raczej na prezent niż do codziennego użytku.

Alicja Dąbrowska,
„Gazeta Wyborcza”
Za ważne i pozytywne
zjawisko uważam promocję małych powiatów.
Doceniane są mniej odkryte skarby krajobrazowe
i kulturowe. Wzrasta
świadomość, jak kluczową kwestią jest popularyzacja, do tej pory mało znanych miejsc. Poddając analizie poprzednie
lata, zauważalne jest odchodzenie od broszurek,
które nie miały waloru poznawczego. Uważam,
że większą wartość mają publikacje bardziej dopracowane. Trudną sprawą jest kwestia, jakimi
kryteriami się kierować w momencie przygotowywania takich informacji. Ja osobiście jestem
zwolennikiem przewodników kulinarnych.

Zbigniew Frączyk,
prezes Forum ROT
Poziom
nadesłanych
zgłoszeń oceniam jako
podobny w porównaniu z
poprzednimi latami. Uważam, że dobrze by było,
gdyby publikacje były
przygotowywane przez
fachowców. Zarówno pod względem merytorycznym, jak i odnośnie samej formy. Publikacje powinny cechować się dużą dbałością o
spójny przekaz, właściwie przygotowany, tak
by turysta otrzymał produkt wysokiej jakości.
Niepokojące jest to, że tendencja promocji lokalnych produktów nie uległa wzrostowi. Na
tym niewątpliwie powinni się skupić odpowiedzialni za przygotowywanie folderów.

Dawid Górski,
Tour Salon MTP
Do Polski przybywa coraz więcej turystów z zagranicy, dlatego ważne
jest uwzględnienie tego
w prezentacji swojej
oferty. Uważam, że w
miarę możliwości, potrzebną rzeczą byłoby przygotowywanie folderów w osobnej wersji w języku
angielskim. Pod tym względem, oferta z roku na rok jest coraz lepsza, lecz nadal trzeba
pamiętać o tym aspekcie. Także istotną rzeczą jest zamieszczenie informacji o noclegach w tego typu publikacjach. Turyści,
dzięki temu otrzymają wiele kluczowych
wiadomości zebranych w jednym miejscu.

dr Ryszard Kajzer, ASP
Przy pracy nad folderami
priorytetem jest rzeczowość w przedstawieniu
regionu, a nie sztuczne
udziwnianie formy. Pozytywną kwestią jest fakt,
że każda, nawet najmniejsza miejscowość,
ma szansę zaistnieć w świadomości turystycznej, dzięki dobrze przeprowadzonej akcji
promocyjnej. Interesujący informator może
w skuteczny sposób zachęcić do zapoznania
się z walorami dotąd nieznanego obszaru. Z
kolei przy projektach specjalnych istotna jest
duża precyzja przy określaniu grupy odbiorców. Takie przedsięwzięcia powinny być
mocno skonkretyzowane.

Paweł Lewandowski,
Polska Organizacja
Turystyczna
Poziom wydawniczy jest
coraz wyższy, foldery
mają coraz lepsze zdjęcia. Uważam jednak, że
potrzebne jest wypracowanie odpowiedniej polityki względem danego regionu. Ważne jest
tu dążenie do stworzenia uniwersalnego katalogu, bardziej jednolitego wzoru. Dzięki temu,
nawet na targach międzynarodowych polskie
marki będą od razu rozpoznawane. Unifikacja
jest tym kierunkiem, w którym powinni dążyć
przygotowujący takie broszury. W tej chwili
uważam, że poszczególne oferty są zbyt różnorodne.

Michał Szydlik,
Agencja Reklamowa
Czart
Oceniając aplikacje mobilne, skupiłem się przede
wszystkim na weryfikacji
funkcjonalności, elementach graficznych, analizie
stopnia interakcji, obciążeniu systemu mobilnego oraz przydatności w
trybie offline. Oczywiście, istotną sprawą było oszacowanie czy przygotowane propozycje
zrealizowały założony cel. Poziom zgłoszonych
projektów uważam za wyrównany i detale
zdecydowały o wygranej. Zdecydowana
większość aplikacji spełniała funkcję użytkową. Różniły się głównie stopniem nadmiernej
eksploatacji systemów mobilnych.

Jagoda Walczak,
„Wiadomości
Turystyczne”
W tym roku pojawiło się
dużo projektów specjalnych, więc zauważalna
jest tendencja do próby
dotarcia do bardziej
skonkretyzowanej grupy
odbiorców. Uczestnicy z poprzednich edycji
kolejny raz biorą udział w konkursie. Regiony
starają się jakoś wyróżnić, widać kreatywność w podejściu do tematu. Oprócz samych
folderów i map, przyszłość widzę w aplikacjach mobilnych. Ważne jest uwzględnianie
znaczenia technologii i przewidywanie kierunku, w jakim w przyszłości pójdzie rozwój pozyskiwania informacji turystycznych.

tak˝e mo˝liwoÊç korzystania z niej nawet w momencie, gdy turysta znajduje
si´ poza zasi´giem sieci – podkreÊlił.
Kreatywne podejÊcie do tematu sprawia, ˝e wzrasta konkurencyjnoÊç polskiej oferty na tle tej przygotowywanej
przez zagraniczne przedsi´biorstwa.
Członkowie kapituły ocenili, ˝e pojawiły si´ naprawd´ interesujàce projekty,
godne uwagi. Nowatorskie pomysły i innowacyjne rozwiàzania sà właÊciwym
kierunkiem dla rozwoju promocji regionów w tym zakresie.

Nagrodzone foldery, serie, projekty specjalne i aplikacje mobilne
FOLDERY
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego – Visit Łódzkie. Oferty turystyczne
Folder skierowany jest do organizatorów turystyki i grup
zorganizowanych. Zawiera
wykaz certyfikowanych produktów regionalnych i certyfikowanych punktów
informacji turystycznej.
Emilia Słomska

Gmina Miasta Radomia. Spacerkiem po Radomiu
Publikacja została przygotowana
dla turystów krajowych, jak i zagranicznych. W tym celu zostało
opracowanych 5 wersji językowych: angielska, francuska, niemiecka, rosyjska i polska.
Wydanie zawiera także mapę
z zaznaczonymi miejscami, które
mogą interesować zwiedzających.
Mirosław Paluch

SERIE WYDAWNICZE
Powiat Gnieźnieński – Tu powstała Polska
Seria wydawnicza została poświęcona popularyzacji niepowtarzalnych walorów
historycznych Wielkopolski. Został tu uwypuklony aspekt genezy Polski. Promowaliśmy
także turystykę aktywną: jazdę
konną, na rowerze. Agnieszka
Rzempała-Chmielewska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Zachodniopomorska Kraina Wodna, (...)
Nasza seria wydawnicza została podzielona względem
konkretnych grup docelowych odbiorców. Skupiliśmy
się na promowaniu turystyki
aktywnej i walorów przyrodniczych naszego regionu.
Magdalena Bulikowska

PROJEKTY SPECJALNE
Gmina Śrem – Legendy Śremskie na wesoło
Rok 2013 to 760-te urodziny
Śremu. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć legendy śremskie, które
przekazywane przetrwały
do dziś. Przygotowaliśmy
je w wersji żartobliwej opatrzone są interesującymi ilustracjami. Adrian Wartecki

Polskie Wydawnictwa ReklamoweChełmińsko – Dobrzyński Szlak Turystyczny
Przewodnik był pisany przez specjalistów, współpracowaliśmy z etnologiem
by zawartość zyskała rzetelne opracowanie. Innowacją jest autorski pomysł
skanowania 2D, czyli powiązanie aplikacji z przewodnikiem. Dzięki temu możemy zobaczyć modele 3D zamków,
animacje, obejrzeć filmiki i posłuchać
odgłosów, jakie wydaje np. kumak.
Michalina Dynasińska

APLIKACJE MOBILNE
Gmina Miasta Toruń – Miejska aplikacja
mobilna

Realizując koncepcję nowoczesnego przewodnika skupiliśmy się na funkcjonalności. Ważna była dla nas łatwość
obsługi aplikacji i aktualizacja bazy danych, w tym kompletowanie potrzebnych wiadomości. Naszym celem było
stworzenie takiego programu, by turyści korzystający z niego nie musieli wpisywać wielokrotnie poszukiwanych treści. Aplikacja zawiera użyteczne informacje, takie jak
rozkłady jazdy komunikacji, komunikaty ze stacji meteorologicznej.
Mariusz Szefera

>> LISTA WYRÓŻNIONYCH na
www.wiadomosciturystyczne.pl

