
System Koordynacji 

Marki Małopolska 

w praktyce 



Na początku był chaos…

Problem 1: brak jednego ośrodka koordynującego, jednej strategii
marketingowej

Problem 2: brak spójności i konsekwencji podejmowanych aktywności
marketingowych

Problem 3: brak skutecznej platformy komunikacji na etapie
planowania i wdrażania planów marketingowych

Problem 4: brak synergii działań marketingowych, oddziaływanie
„punktowe”

Problem 5: brak wyróżników/ kotwic, które łatwo identyfikują markę, co
powoduje dezorientację odbiorców

Problem 6: brak docenienia wagi marketingu

Problem 7: za dużo teorii za mało praktyki

Problem 8: brak zrozumienia

Problem 9: dużo problemów i dużo braków



…a potem stworzył Marszałek Departament 

Marki…i stała się strategia!



System Koordynacji Marki Małopolska

SKMM wdrażany jest w 

Małopolsce od 24 maja 2016 r., 

obejmuje ponad 100 podmiotów! 

Departamenty UMWM oraz 

instytucje WM,

Ma na celu koordynację i 

uspójnienie komunikacji marki 

Małopolska poprzez regulację 

współpracy w ramach 

prowadzonych w UMWM i 

jednostkach działań 

marketingowych.



System Koordynacji Marki Małopolska

23 000



Co podlega koordynacji?

Wszystko!



łącznik - opiekun

W Departamencie Marki 

Małopolska zostały 

wyznaczone osoby, tzw. 

opiekunowie, do współpracy z 

Podmiotami w ramach 

prowadzonych przez nie 

działań marketingowych. 

W każdym Podmiocie 

Dyrektor/Prezes wskazuje 

łącznika tj. przedstawiciela do 

współpracy z Departamentem 

Marki Małopolska w zakresie 

koordynacji działań 

marketingowych.



(www.epk.malopolska.pl)

Gromadzenie i aktualizacja informacji o planowanych i zrealizowanych działaniach marketingowych. 

Koordynowanie, konsultowanie i wdrażanie tych działań.



W 2016 i 2017 roku 

koordynowaliśmy i 

monitorowaliśmy prawie 

1400 działań!

Zbieranie rocznych planów 

działań,

Ujednolicony szablon,

Stała aktualizacja informacji,

Monitorowanie i 

raportowanie działań.



Zbiorczy Roczny Plan 

Działań Marketingowych 

Województwa 

Małopolskiego

W 2018 roku. Zbiorczy 

Roczny plan to ponad 240 

najważniejszych działań 

marketingowych wybranych 

z ponad 720 działań.



Dane należy przetwarzać i analizować, a nie 

tylko zbierać…



Zbiorczy Roczny Plan Działań Marketingowych 2018



Zbiorczy Roczny Plan Działań Marketingowych 2018



Zbiorczy Roczny Plan Działań Marketingowych 2018



Kalendarz działań 

marketingowych 

województwa to 

chronologiczne 

zestawienie 

największych i 

najważniejszych 

działań 

województwa.



SIW czyli czyje to dzieci?

Obowiązek projektowania przez 

podmioty wszelkich materiałów 

promocyjnych i identyfikacyjnych w 

oparciu o założenia Systemu 

Identyfikacji Wizualnej. 

Projekt nie może zostać wykorzystany 

bez akceptacji Departamentu MM pod 

kątem poprawności użycia logo WM!!!

Spójność wizualna tworzonych 

projektów graficznych! 

W 2017 roku przeprowadziliśmy około 

5300 konsultacji nadesłanych projektów.



…dzieci jednej matki…albo ojca…



Branding – spójna identyfikacja projektów



Koegzystencja znaków

Obowiązek umieszczania przez 

instytucje województwa przy swoich 

znakach graficznych logotypu 

instytucja województwa 

małopolskiego / instytucja kultury 

województwa małopolskiego.

Przygotowaliśmy gotowy logotyp, 

aby ułatwić pracę jednostkom.

Część instytucji na stałe wpisała do 

swoich znaków logotyp instytucja 

WM.

















Portal internetowy

Określenie zasad prowadzenia oficjalnego 

portalu internetowego WM.

Wprowadzenie procedury zgłaszania chęci 

tworzenia nowych stron www. Prowadzenie 

rejestru stron www w ramach urzędu.

Prawie 2,5 miliona odsłon serwisu 

www.malopolska.pl

od 1 stycznia 2017 r. (wzrost o prawie 20% w 

porównaniu z analogicznym okresem w 2016r.)

Prawie 3.600 osób co tydzień dostaje informacje 

z bieżącymi wiadomościami z Małopolski 

(Newsletter) i ta liczba stale wzrasta.

Prawie 17% zwiększył się średni czas spędzony 

przez czytelników na stronie (w porównaniu z tym 

samym okresem w roku 2016),

http://www.malopolska.pl/


Media społecznościowe

Określenie zasad prowadzenia oficjalnego profilu WM na FB. 

Wprowadzenie procedury zgłaszania chęci tworzenia nowych 

profili. Prowadzenie rejestru stron WM na FB w ramach urzędu.

168 000 fanów i największy Fanpage regionu prowadzony przez 

jednostkę samorządową!



Fotoportal – Małopolska Baza Multimediów

2800 materiałów multimedialnych 

zgromadzonych w bazie, która do 

końca roku zostanie uzupełniona o 

kolejne 4000 szt. zdjęć.

FotoPortal jest narzędziem 

przeznaczonym dla podmiotów 

objętych SKMM oraz podmiotów 

prowadzących statutową 

działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, 

oświatową, naukową, badawczo-

rozwojową, wychowawczą lub 

sportowo-turystyczną, które dochód 

z prowadzonej działalności 

przeznaczają w całości na 

działalność statutową.



Planowanie zakupu materiałów promocyjnych

Wypracowanie procesu – racjonalne planowanie zakupu 

materiałów promocyjnych. Każdy z podmiotów planuje w 

ramach swoich budżetów zapotrzebowanie na materiały 

promocyjne pod kątem realizowanych działań 

marketingowych.

Opracowanie katalogu podstawowych materiałów 

promocyjnych województwa małopolskiego na dany rok 

z małopolską grafiką, zapewnia spójność produkowanych 

gadżetów – efekt synergii działań.

Wspólne zamówienie publiczne na materiały promocyjne 

w ramach urzędu przeprowadzane przez Departament 

Marki Małopolska, finansowane przez departamenty.



Dlatego wprowadziliśmy system dystrybucji 

materiałów:

Materiały promocyjne Województwa 

Małopolskiego w pierwszej kolejności 

przekazywane są na:

a) potrzeby Zarządu WM

b) potrzeby Prezydium Sejmiku WM

oraz Radnych WM;

c) wzmocnienie przekazu promocyjnego 

wydarzeń, w których przewidziany jest udział 

Zarządu WM;

d) wzmocnienie przekazu promocyjnego 

wydarzeń kreujących markę Małopolska 

organizowanych lub współorganizowanych 

przez Podmioty.

Zapotrzebowanie na materiały. Niekończący się koncert 

życzeń! 

Prośby o przekazanie materiałów promocyjnych kierowane 

są nie tylko od podmiotów, z którymi współpracujemy, ale 

także od szkół, fundacji i wielu podmiotów zewnętrznych.

https://www.youtube.com/watch?v=mLOol9oX8ow
https://www.youtube.com/watch?v=mLOol9oX8ow


Właściwa i konsekwentna ekspozycja 

elementów systemu wystawienniczego 

województwa podczas wydarzeń własnych 

oraz imprez partnerskich! 

W 2017 roku  system został wyeksponowany 

na około 400 imprezach.



Wszelkie wnioski o wszczęcie postępowań 

dotyczących działań marketingowych realizowanych 

przez Departamenty wymagają, przed kontrasygnatą 

Skarbnika Województwa Małopolskiego, merytorycznej 

akceptacji Departamentu Marki Małopolska.

Obowiązek umieszczania logo Małopolski w nagłówku 

pierwszych stron umów zawieranych przez 

Departamenty



Co mi zrobisz, jak mnie 

złapiesz…?
Wsparcie Włodarzy 

Rozmowy, spotkania i 
jeszcze raz spotkania

Język korzyści

Wsparcie merytoryczne

Zarażanie dobrą 
energią

KONSEKWENCJA!!

DETERMINACJA!!





Spotkania i szkolenia… dużo spotkań…



ubrania

Dress code



Inicjatywy łączące wizualnie instytucje







Dajemy swoje kanały komunikacji





https://www.facebook.com/lubiemalopolske/videos/1403034229760268/
https://www.facebook.com/lubiemalopolske/videos/1403034229760268/


- Platforma do zarządzania działaniami marketingowymi,

- Gotowe projekty graficzne do wykorzystania,

- Wypożyczanie systemu wystawienniczego, w tym stoisko promocyjne,

- Pilnowanie najważniejszych projektów strategicznych – lokomotyw,

- Baza zdjęć i multimediów,

- Opieka i wsparcie dla łączników,

- Call center,

- Opracowanie zapisów dot. identyfikacji wizualnej i promocji do np. budżetu 

obywatelskiego i RPO,



• Efektywność wydatkowania środków finansowych,

• Spójność komunikacji,

• Podniesienie jakości działań marketingowych,

• Synergia działań,

• Jeden ośrodek koordynacji,

• Jasne i precyzyjne zasady,

• Fachowe doradztwo w zakresie marketingu,

• Zwiększenie świadomości prowadzonych działań marketingowych,

• Szkolenia i edukacja z zakresu marketingu,

• Optymalizacja polityki zakupu i dystrybucji materiałów promocyjnych,

• Wspólne zamówienia: materiały promocyjne, obsługa graficzna, fotograf, media,

• Wspólne platformy komunikacji: social media, strona www,

• Lepsze zrozumienie wszystkich pracowników w jakim kierunku zmierza promocja i kreacja marki Małopolska. 

Normalnie same korzyści



No ale…bo w tym cały jest 

ambaras…



T
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Ć
JAK TO PAPA SMERF

NIE JEST MOIM OJCEM?

©Peyo ©Sony Pictures



DAWAJ, DAWAJ 

NIE PRZESTAWAJ ©Peyo ©Sony Pictures

Pracuś –

instytucje, 

które chętnie 

współpracują, 

inicjują 

własne 

pomysły, z 

łatwością 

wprowadziły 

nową jakość 

do swoich 

działań jaką 

zaproponowal

iśmy, są w 

stałym 

kontakcie z 

nami;

©Peyo ©Sony Pictures



PACZĘ I PACZĘ

PIĘKNY JESTEM TYLKO JA!©Peyo ©Sony Pictures

Artysta –

instytucje 

dostrzegają 

korzyści 

wynikające z 

koordynacji, ale 

pamiętają o 

swojej 

odrębności i 

własnej marce. 

Są to 

przeważnie 

instytucje 

kultury, dla 

których 

artystyczny 

aspekt 

promocyjny jest 

niepodważalny i 

najważniejszy; 



I TAK WIEM SWOJE

T Y MI TU NIE WCISKA J KITU
Ważniak –

instytucje, które 

uważają, że są 

większą marką 

i mają swoją 

renomę –

święte marki, 

są przekonane 

o swojej 

wielkości i nie 

dostrzegają 

korzyści z 

budowania 

marki regionu; 

©Peyo ©Sony Pictures



Śpioch – instytucje, które ciągle są w tyle, nie pamiętają, że mają stosować logo Małopolski, 

przesyłać plany działań itp. Czekaja na kontakt departamentu MM;



PIER…!  NIE ROBIĘ! Maruda – nie 

widzą korzyści 

wynikających z 

budowania 

marki regionu, 

uważają że to 

są kolejne 

wymysły 

urzędu, które 

dokładają im 

tylko pracy.

©Peyo ©Sony Pictures



Przykład babińskiego



https://www.facebook.com/lubiemalopolske/videos/vb.529279380469095/1367315846665440/?type=2&theater
https://www.facebook.com/lubiemalopolske/videos/vb.529279380469095/1367315846665440/?type=2&theater


Bierzcie i koordynujcie:

www.malopolska.pl/skmm



Dziękuję za uwagę!

Gabriela Prokocka-Kazek

Dyrektor Departamentu Marki Małopolska

Miłego dnia!


