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CO OZNACZA IDEA SMART CITY  
DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? 



SMART CITY w idei 

Technologia umożliwia otwartą współpracę i zaangażowanie. 
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http://www.openideo.com/open/vibrant-cities/concepting/infographics-to-inspire-change/ 

zdalne sterowanie 

open sourcing 



Filary INTELIGENTNYCH miast  

 Inteligentna GOSPODARKA  (konkurencyjność) 

• Duch innowacji i przedsiębiorczość, wizerunek gospodarczy 
i znaki towarowe, produktywność, elastyczność rynku pracy 
, zdolność do transformacji ... 

 Inteligentne ŻYCIE  (jakość życia) 

• Jakość budownictwa mieszkaniowego, obiekty edukacyjne i 
kulturalne, atrakcyjność turystyczna, spójność społeczna, 
warunki zdrowotne, indywidualne bezpieczeństwo … 

 Inteligentni LUDZIE  (kapitał społeczny) 

• Skłonność do uczenia się przez całe życie, pluralizm 
społeczny i etniczny, elastyczność, kreatywność, otwartość 
umysłu, uczestniczenie w życiu publicznym , kwalifikacje … 

http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf 
 



 Inteligentne ŚRODOWISKO  (zasoby naturalne) 

• Atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie 
środowiska, ochrona środowiska, zrównoważone zarządzanie 
zasobami … 

 Inteligentna MOBILNOŚĆ  (transport, teleinform.) 

• Dostępność komunikacyjna, (między-)narodowa dostępność, 
dostęp do infrastruktury teleinform., zrównoważone, 
innowacyjne i bezpieczne systemy transportu … 

 Inteligentne SPRAWOWANIE WŁADZY  
(partycypacja) 

• Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, usługi publiczne i 
społeczne, przejrzyste sprawowanie władzy, strategie ... 

http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf 
 

Filary INTELIGENTNYCH miast  



Co oznacza SMART CITY 
dla miejskich marketerów ? 

o Włączenie idei do koncepcji i procesów markotwórczych miasta: 
  jak SM może wspierać markę mojego miasta? 
 opcja włączenia pojęcia „smart” do głównych wartości/cech 

osobowości marki? 
  redefinicja i re-pozycjonowanie ? 

 
o Tworzenie strategii rozwojowych oraz promocyjnych rozwiązań 

operacyjnych czerpiących z idei SM: 
 programowanie rozwoju miasta zgodnie z filarami SM,  
 tworzenie i realizacja strategii promocji w oparciu o SM, 
 korzystanie z narzędzi SM w „cyklu podróży tur. po mieście” itd. 

 
Pamiętaj: dla każdej z grup interesariuszy będą ważne inne elementy idei SM ! 



http://www.worldsmartcapital.net 



KONKURENCYJNOŚĆ – ROZWÓJ – MARKA – PROMOCJA 

Potencjał konkurencyjności miasta 

(zasoby: materialne i niematerialne) 

Przewaga konkurencyjna miasta 

(instrumenty konkurowania, w tym marka) 

Strategia rozwoju miasta 

(wizja, cele strategiczne) 

Strategia marketingu miasta 

(sub-produkty, promocja, „sprzedaż”) 

Strategia promocji 

(komunikacji marketingowej) 



ETAP I 
• ANALIZA MARKETINGOWA. Diagnoza sytuacji wyjściowej. 

ETAP II 
• ANALIZA SWOT. Marketingowa macierz mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

ETAP III 
• CELE. Określanie celów strategicznych i operacyjnych promocji JST. 

ETAP IV 
• ADRESACI PROMOCJI. Segmenty nabywców oferty promocyjnej JST. 

ETAP V 
• OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PROMOCJI. Pozycjonowanie, USP.  

ETAP VI 
• REKOMENDACJE DZIAŁAŃ. Dobór narzędzi i środków promocji, opracowanie harmonogramu. 

ETAP VII 
• BUDŻET. Finansowanie realizacji strategii promocji. 

ETAP VIIII 
• MONITORING I EWALUACJA. Ocena realizacji strategii promocji. 

dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 

Etapy tworzenia  
strategii promocji JST 



ETAP 1 - Diagnoza sytuacji wyjściowej 

Technologie SM  
zastosowane do badań i analiz: 

 
• cyfrowe platformy komunikacji (z mieszkańcami, turystami) 
• badania w social mediach 
• crowdsourcing  
• badania i analizy z wykorzystaniem mobile marketingu 
• open stats – upublicznianie wyników badań, kreatywna statyst. 
• itp.. 
 

CEL - diagnoza sytuacji w oparciu o dostępne źródła wtórne  
oraz zaplanowane badania. 

dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 



ETAP 5 – Określenie przedmiotu promocji 

Technologie SM  
zastosowane do wsparcia wyboru kluczowych elementów oferty 

promocyjnej (atrakcji i produktów turystycznych, składników oferty 
inwestycyjnej, ułatwień i elementów jakości życia itp.): 

 
• crowdsourcing 
• cyfrowe platformy komunikacji 
• open gov 
• e-demokracja 
• User Generated Content 
• itp.. 
 

dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” 
Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r. 



Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012 

Konsultacje społeczne, 
Partycypacyjne sprawowanie władzy 



Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012 

Konsultacje społeczne, 
Partycypacyjne sprawowanie władzy cd. 



Konsultacje społeczne, 
Partycypacyjne sprawowanie władzy cd. 



“I wish this was ____.” 



“I wish this was ____.” 



Źródło: Publicon, PR dla miast i regionów2010, Świdnica 

Inteligentne prezentowanie danych 



Inteligentne prezentowanie danych 



Open data - Berlin 

  

 Berlin to pierwsze niemieckie miasto, które 

otworzyło i upubliczniło dane publiczne. Od 

jesieni 2011 r. opublikowano kilka zestawów 

danych i opracowano szereg aplikacji opartych 

na tych danych. To obiecujące narzędzie 

zwiększające przejrzystość, a tym samym 

zrozumienie przez obywateli procesów 

zachodzących w administracji publicznej. 



• bepart zdobył pierwszą nagrodę na konkursie Apps4Berlin 

zorganizowanym przez Senat Berlina. 

• bePart to koncepcja komórkowej e-demokracji. Aplikacja w 
smartphonie informuje użytkownika o projektach związanych z 

rozwojem miasta w pobliżu jego miejsca zamieszkania i wzmacnia 

udział mieszkańców w debatach publicznych na wczesnych 

etapach planowania. 



Pamiątki, 
wspomnienia 

Odpoczynek i 
relaks 

Przybycie i 
orientowanie  

Degustacja, 
zakupy 

Eksplorowanie 
zwiedzanie 

Zabawa, 
edukacja 

Cykl podróży  
turysty po mieście 

Tourismdesign.com 

ETAP 5 – Narzedzia promocji i komunikacji 



www.genovasmartcity.it/ 





Źródło: Santander, Smart Cities 2012 

Informacyjne aplikacje mobilne dla klientów miasta 



Przewodnik dostępny w 2 wersjach: 

 mobilnej 

 do pobrania w formacie pdf 

 

 

e-przewodnik blogerów po Poznaniu 

Przewodnik zawiera: 

 opis pięciu tras blogerów 

 mapy z zaznaczonymi atrakcjami 

 rekomendacje gastronomiczne 

 

 

 

 

  Przewodnik można pobrać ze strony miasta oraz z serwisu 

www.poznan.travel 

 

 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 

Konkursy z wykorzystaniem  
systemów lokalizacji 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 

Wykorzystanie tzw.  
„rozszerzonej rzeczywistości” 



Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010 

Wykorzystanie contentu  
generowanego przez użytkowników 



Inteligentny transport 

Źródło: itaxi.pl  



Inteligentny transport 





http://www.twojezaglebie.pl/z-regionu/gdzie-jest-moja-kupa-zrewolucjonizuje-jaworzno/ 

Gdzie jest 

moja 

kupa? 

 

Jaworzno 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie stworzyło aplikację na 
smartfony i PC, dzięki której każdy mieszkaniec Jaworzna będzie mógł prześledzić 
drogę, którą pokonuje jego „ładunek” do oczyszczalni ścieków - w Jaworznie trwa 
rozbudowa kanalizacji, a wraz z nią kampania zachęcająca mieszkańców do przyłączania 
swoich posesji do sieci. 



Do końca 2012 r. serwis 
NaprawmyTo.pl działał w 

fazie pilotażowej i jest 
aktywny w wybranych 
gminach położonych w 
różnych częściach Polski 

(m.in. Kielce, Kraków, 
Poznań). Dotychczas 

użytkownicy narzędzia 
zgłosili 8320 alertów, z 

czego 1716 zostało 
naprawionych .  



SMART CITY is not about technology 

Jako podsumowanie… 



SMART CITY is about cooperation ! 



Dziękuję za uwagę! 

 
Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc 

 

Ul. Górskiego 1 
00-033 Warszawa 
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fax. 22 201 26 96 

 
e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org 

    www.bestplaceinstitute.org 
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