
                                               

                                                   

 

Przeprowadzenie kampanii marketingowej i działań promocyjno-reklamowych 

minimum 3 kompleksowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie  

3 różnych gmin Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” 

 

Kompleksowe atrakcje turystyczne – miejsce indywidualnego lub grupowego wypoczynku, 

zapewniające kompleksową obsługę turysty tj. kasa biletowa, informacja turystyczna, 

przewodnik, dostęp do mediów, itp. 

 

W ramach kampanii przeprowadzone zostaną następujące zadania: 

ZADANIE 1. KAMPANIA ON LINE  - minimum 5% całości budżetu kampanii 

Kampania prowadzona w celu promocji atrakcji w okresie letnim. Kampania on-line składać 

się będzie minimum z następujących działań: 

1. Stworzenie Landing Page - witryna łącząca informacje i dane kontaktowe do minimum  

3 atrakcji turystycznych, spełniających definicję kompleksowej atrakcji turystycznej 

przedstawioną powyżej:  

 opracowanie graficzne strony, 

 technika budowy strony musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na swobodną edycję  

z poziomu administratora treści  przez pracowników (WordPress), 

 strona internetowa musi być przystosowana do poprawnego wyświetlania na 

urządzeniach mobilnych, 

 wykupienie spójnej domeny i jej utrzymanie przez minimum 2 lata, 

 administrowanie stroną - wprowadzanie aktualizacji informacji i galerii zdjęć, 

dodawanie informacji na temat nadchodzących wydarzeń przez minimum 2 lata, 

 dodanie przekierowań z Landing Page na strony Partnerów, 

 wpięcie linka do Landing Page na stronach internetowych  Partnerów, 

 integracja strony z profilami FaceBook Partnerów. 

2. Kampania Google Display Network 

 czas trwania kampanii - minimum 2 tygodnie, 

 przygotowanie grafik: maksymalna ilość formatów zgodnych z wymaganiami Google, 

 przygotowanie przynajmniej 6 rodzajów grafik do przeprowadzenia kampanii, 

 bieżące moderowanie kampanii w celu polepszenia zasięgu, 

 emisja reklamy w dobranych kontekstowo witrynach, 



                                               

                                                   

 

 targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, 

mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, 

 przygotowanie raportu działań po zakończeniu kampanii. 

3. Mailing 

 minimum dwa e-mailingi do bazy minimum 30 tys. adresów - z przedstawieniem 

oferty atrakcji, 

 przygotowanie raportu z wysyłki e-maili. 

4.  Google Search 

 czas trwania kampanii - minimum 2 tygodnie, 

 reklama - linki sponsorowane po frazach związanych z tematyką turystyki rodzinnej, 

parki rozrywki, parki dinozaurów,  

 optymalizacja działań pod najlepiej konwertujące frazy, 

 przygotowanie raportu działań po zakończeniu kampanii. 

5. Retargeting Display 

 czas trwania kampanii - minimum 2 tygodnie, 

 dotarcie do użytkowników strony www atrakcji objętych kampanią (m.in. 1 atrakcja), 

którzy ją odwiedzili i opuścili, 

 dotarcie do użytkowników, którzy odwiedzili Landing Page i ją opuścili. 

6. Działania w Social Media 

 FaceBook 

 stworzenie grafik spójnych dla  minimum 3 atrakcji turystycznych, spełniających 

definicję kompleksowej atrakcji turystycznej przedstawioną powyżej, 

 stworzenie grafik dedykowanych dla minimum 1 atrakcji, 

 budowanie pozytywnego wizerunku minimum 3 atrakcji poprzez dodawanie 

postów - przynajmniej 1 tygodniowo na każdym z profili atrakcji / obiektów  

(treści, zdjęcia, organizacja konkursów) przez okres minimum 2 miesięcy, 

 pozyskiwanie nowych fanów, budowanie zasięgu  poprzez sponsorowanie postów, 

 promocja treści atrakcji, 

 targetowanie reklam na FaceBooku (geotargetowanie na minimum 5 województw: 

mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie; min. osoby w wieku od 

25 - 45 lat kobiety i mężczyźni). 



                                               

                                                   

 

 

ZADANIE 2. KAMPANIA ON LINE - minimum 5% całości budżetu kampanii 

Kampania prowadzona w celu promocji atrakcji w okresie zimowym: 

Kampania on-line składać się będzie minimum z następujących działań: 

1. Kampania Google Display Network 

 czas trwania kampanii - minimum 2 tygodnie, 

 przygotowanie grafik - maksymalna ilość  formatów zgodnych z wymaganiami 

Google, 

 przygotowanie przynajmniej 6 rodzajów grafik potrzebnych do przeprowadzenia 

kampanii, 

 targetowanie reklam na minimum 3 województwa: świętokrzyskie, lubelskie, 

mazowieckie,   

 bieżące moderowane kampanii w celu polepszenia zasięgu, 

 emisja reklamy w dobranych kontekstowo witrynach, 

 przygotowanie raportu działań po zakończeniu kampanii. 

2. Mailing 

 minimum dwa e-mailingi do bazy minimum 30 tys. adresów - z przedstawieniem 

oferty atrakcji, 

 przygotowanie raportu z wysyłki e-maili. 

3. Google Search 

 czas trwania kampanii minimum 2 tygodnie, 

 reklama - linki sponsorowane po frazach związanych z tematyką zimowego 

wypoczynku, nart, ferii rodzinnych, 

 optymalizacja działań pod najlepiej konwertujące frazy, 

 przygotowanie raportu działań po zakończeniu kampanii. 

4. Retargeting Display 

 czas trwania kampanii minimum 2 tygodnie, 

 dotarcie do użytkowników strony www atrakcji objętych kampanią (m.in. 1 atrakcja) 

 przygotowanie raportu działań po zakończeniu min. kampanii. 

5. Działania w Social Media 

 FaceBook 



                                               

                                                   

 

 stworzenie grafik dla minimum 1 atrakcji służącej do promocji, 

 stworzenie reklamy karuzelowej minimum 1 atrakcji, 

 FaceBook Display, 

 faceBook Remarketing, 

 budowanie pozytywnego wizerunku minimum 1 atrakcji poprzez dodawanie 

postów - przynajmniej 1 tygodniowo na każdym z profili minimum 3 atrakcji 

(treści, zdjęcia, organizacja konkursów), 

 pozyskiwanie nowych fanów poprzez sponsorowanie postów, 

 promocja treści, 

 targetowanie reklam na FaceBooku. 

 

ZADANIE 3. KAMPANIA W TELEWIZJI O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM –

minimum 35% całości budżetu kampanii 

Kampania składać się będzie minimum z następujących działań: 

1. Przygotowanie scenariusza billboardu sponsorskiego 8". 

2. Produkcja billboardu sponsorskiego 8", z przeznaczeniem do emisji w telewizji 

ogólnopolskiej, regionalnej oraz w Internecie, 

3. Przygotowanie scenariusza spotu 30", 

4. Produkcja spotu 30" z przeznaczeniem do emisji w Internecie, 

5. Emisja billboardu sponsorskiego w telewizji ogólnopolskiej w ilości nie mniejszej niż  

32 sztuki, 

6. Promocja w telewizji śniadaniowej w weekend w godzi. 8:00 – 11:00, 

7. Pogoda wyjazdowa - nagranie weekendowe z terenu min. 1 atrakcji turystycznej. 

 

ZADANIE 4. ORGANIZACJA i PROMOCJA WYDARZENIA - EKOPIKNIK –  

minimum 20% całości budżetu kampanii 

Wydarzenie dwudniowe, w okresie wiosenno-letnim lub letnio-jesiennym. 

Zadanie składać się będzie minimum z następujących działań: 

1. Organizacja wydarzenia: 

 stworzenie scenariusza imprezy, 



                                               

                                                   

 

 zaproszenie wystawców – minimum 20 stoisk wystawienniczych powiązanych 

tematycznie z ekologią (promocja produktów regionalnych, degustacje produktów 

eko, itp.), 

 zaproszeni wystawcy są zobligowani do prowadzenia bezpłatnych zajęć dla gości, 

wprowadzenie interakcji, 

 nadzór nad przeprowadzeniem imprezy; 

2.  Promocja wydarzenia 

 Działania OUTDOOR 

 Opracowanie projektu graficznego – minimum 3 propozycje do przedstawienia,  

z których wybrana zostanie jedna przekazana do wydruku, 

 wydruk banerów 5,25 x 2,45 w ilości min. 6 szt., 

 najem przynajmniej 6 nośników reklamowych do ekspozycji ww. banerów na 

obszarze LGD „Krzemienny Krąg”; 

 INTERNET 

 utworzenie wydarzenia na FaceBooku, 

 przygotowanie grafik do promocji wydarzenia w Internecie (profile społecznościowe, 

Google), 

  promocja w mediach społecznościowych, promowanie postów, moderowanie profilu, 

min. zasięg woj. świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, 

 zamieszczenie informacji na temat wydarzenia na portalach parentingowych i innych 

powiązanych z tematyką, 

 zamieszczenie informacji na temat wydarzenia na stronie min. 1 atrakcji, 

 kampania Google Adwords, 

  Google Display, 

 Remarketing, 

 mailing do bazy min. 30 tys. adresów; 

 DRUKI 

 projekt plakatu promocyjnego: format minimum A2, 

 wydruk plakatu promocyjnego w ilości minimum 500 szt., 

 projekt ulotki informacyjnej, 

 wydruk ulotki informacyjnej, format min. DL, ilość min. 5 tys. sztuk; 



                                               

                                                   

 

 RADIO 

 kampania w stacjach radiowych regionalnych - zasięg woj. świętokrzyskie + 

Warszawa; 

 PRASA 

 zredagowanie artykułów prasowych na temat wydarzenia, 

 umieszczenie artykułów na temat wydarzenia w prasie regionalnej, min. 2 razy, 

 przygotowanie projektu reklamy prasowej, 

 emisja reklam w prasie regionalnej - wymiar nie mniejszy niż ¼ strony, minimum 4 

reklamy. 

 

ZADANIE 5.  STOISKO WYSTAWIENNICZE , min. 20% całości budżetu kampanii 

Przygotowanie koncepcji i wykonanie stoiska wystawowo-reklamowego dla min. 1 atrakcji. 

Założenia: 

W skład stoiska powinna wchodzić: 

 niepowtarzalna koncepcja stoiska, grafiką i kształtem ma nawiązywać do min. 1 atrakcji, 

 ścianki w układzie modułowym, pozwalająca na zmianę aranżacji stoiska w zależności od 

powierzchni, 

 zabudowa stoiska - maksymalnie 10m x 4m, minimum 4m x 4m, 

 Podłoga – wykładzina lub tworzywo sztuczne, z możliwością wielokrotnego użytku, łatwe 

do czyszczenia, 

 lada z półkami /trybunka + dwa stołki, 

 zaplecze na materiały reklamowe, 

 stojaki na ulotki i katalogi - min. 2 stojaki, 

 stoliki i krzesła do prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci - dla minimum 12 

osób. 

 oświetlenie całej przestrzeni stoiska, 

 przygotowanie indywidualnego, jednolitego kompozycyjnie, projektu graficznego na 

ścianki, ladę i pozostałe elementy stałe stoiska, 

 całość łatwa w montażu, demontażu, przystosowana do częstego transportu, 

 aranżacja wykonana z materiałów lekkich, trwałych, 



                                               

                                                   

 

 na potrzeby imprez terenowych: projekt i wykonanie namiotu o wymiarach min. 4x4m, 

namiot szybkorozkładalny, stelaż aluminiowy, nadruk – pełna grafika na dachu 

jednostronnie, nadruk na 4 ściany (3 ściany grafiki nadrukowane dwustronnie, 1 ściana 

grafika jednostronna). Materiał na ściany i na dach odporny na słońce i deszcz. Obciążniki 

betonowe. Waga namiotu (stelaż + dach + ściany) maksymalnie 47 kg, 

 Multimedia - wykorzystanie w aranżacji stoiska multimediów i nowoczesnych 

technologii, obrazów 3D. 

 


