SPECIFICA
warsztaty

Oferta szkoleniowa dla
społeczności Specifici

Czym jest SPECIFICA warsztaty?
SPECIFICA warsztaty to unikalny program szkoleniowy skierowany
do osób i instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje
kultury, organizacje turystyczne oraz pozostali przedstawiciele przemysłów
czasu wolnego), które chciałyby pogłębić wiedzę i nabyć umiejętności
w zakresie wybranych zagadnień marketingu terytorialnego i branż czasu
wolnego.
SPECIFICA warsztaty to 8 propozycji opracowanych na podstawie analizy
potrzeb uczestników spotkań z cyklu SPECIFICA. Odpowiadają one na
najczęściej wskazywane wyzwania samorządów i podmiotów działających
w sektorach czasu wolnego.
SPECIFICA warsztaty jest inicjatywą w ramach
programu SPECIFICA, obejmującego również
Forum Marki Miejsca,
webinaria SPECIFICA Express i badania.

Programy warsztaty to głównie praktyczne umiejętności oraz analiza
studiów przypadków. Dopełnieniem jest wykład i dyskusja z uczestnikami.
Proponujemy także warsztaty w formule SPECIFICA challenge – przedstaw
nam swoje wyzwanie, a my znajdziemy warsztatową formułę jego
rozwiązania.
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Specjalizuje się w marketingu
miejsc i konkurencyjności obszarów
terytorialnych. Jest
współzałożycielem i członkiem
zarządu Fundacji Best Place –
Europejski Instytut Marketingu
Miejsc. Wykłada na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Pełni rolę doradcy
sektorowego w Związku Miast
Polskich. Od 16 lat prowadzi
działalność badawczą
i konsultingową dotyczącą rozwoju
jednostek samorządu
terytorialnego. Jest współautorem
kilkudziesięciu strategii, analiz,
projektów szkoleniowych w
zakresie brandingu, promocji oraz
rozwoju oferty polskich miast i
regionów.

Konsultant i trener z prawie
20-letnim stażem. Brał udział
w kilkudziesięciu projektach
doradczych w obszarze marketingu,
komunikacji, budowania marki oraz
wspierania rozwoju organizacji,
instytucji i jednostek samorządu
terytorialnego. Szkolił m.in. dla
Oxford Union Center na Oxfordzie
oraz dla City Nation Place
Conference w Londynie.
Współtwórca strategii marek
terytorialnych, strategii
marketingowych i strategii promocji
dla JST w Polsce i za granicą, m.in.
dla Warszawy, Krakowa, Gdańska,
Województwa Małopolskiego,
Łódzkiego oraz Gruzji. Jest
współzałożycielem i prezesem
zarządu Fundacji Best Place –
Europejski Instytut Marketingu
Miejsc. Pełni rolę doradcy miast
w Związku Miast Polskich.

Prezes agencji Locativo, strateg
marketingowy, trener, konsultant
specjalizujący się w marketingu
terytorialnym i turystyce
kulturowej. Współautor m.in.
koncepcji Trasy Górniczej w Kopalni
Soli Wieliczka, Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego
i podręcznika interpretacji
dziedzictwa „Lokalne muzeum
w globalnym świecie”. Autor
projektów nagrodzonych przez
Welcome Festiwal, Tourism Trends
Awards oraz Europejską Sieć
Turystyki Kulturowej. W 2013 r.
wyróżniony w Rankingu Briefu na
50 najbardziej kreatywnych ludzi
w biznesie.

Socjolog i antropolog kultury.
Trener interpretacji dziedzictwa
i facylitator strategii rozwoju
organizacji. Autor scenariuszy
szlaków kulturowych, ścieżek
dziedzictwa i wystaw muzealnych.
Tworzy gry szkoleniowe i
edukacyjne dla dużych grup.
Pracownik firmy Locativo i
Małopolskiego Instytutu Kultury
w Krakowie. Aktor Teatru Figur
Kraków, animator teatru cieni.
Miłośnik górskich wędrówek i jazdy
na jednym kole.

Niezależny ekspert ds. place
brandingu. Posiada wiedzę
i doświadczenie w kreowaniu
i zarządzaniu markami
terytorialnymi. Odpowiadał za
powstanie i rozwój „Szlaku
Zabytków Techniki”, festiwalu
„INDUSTRIADA” oraz komunikację
marek „Śląskie. Pozytywna energia”
i „Muzeum Śląskie”. Jest
współautorem rozwiązań
strategicznych dla obiektów
UNESCO oraz GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
Zrealizowane przez niego projekty
nagrodzono w konkursach: Sybilla,
EFFIE AWARDS, Golden Arrow,
Kreatura, Złoty Spinacz, Śląska
Rzecz, Złoty Certyfikat POT.

Sposób realizacji szkoleń
Szkolenia w formule warsztatów są szyte na miarę, tj. ich
kanwą są rzeczywiste wyzwania i potrzeby Zamawiającego.

Warsztat poprzedzony jest analizą potrzeb Zamawiającego
w formule indywidualnego wywiadu pogłębionego, którego
celem jest określenie efektów pracy podczas szkolenia.
Każdy warsztat kończy się pisemnym podsumowaniem
i dedykowanymi rekomendacjami dla Zamawiającego.
Warsztat przeprowadzany jest u Zamawiającego lub w innym
ustalonym miejscu, w terminie dogodnym dla wszystkich
stron. Alternatywnie szkolenia mogą odbywać się online.
Warsztat może trwać od 1 dnia (6 godzin zegarowych) nawet
do 3 dni, w zależności od tematyki, metod szkoleniowych
i potrzeb Zamawiającego.
Proponujemy udział w warsztacie od 5 do 20 osób po stronie
Zamawiającego oraz 2 trenerów.
Koszt realizacji warsztatów jest każdorazowo kalkulowany
indywidualnie w zależności od czasu trwania i liczby
uczestników.

Uczestnicy

Tematy

Jednostki
samorządu
terytorialnego

Planowanie
scenariuszowe

DNA marki

Instytucje
kultury lub
sportu

Zarządzanie
marką
samorządu 360˚

Event marketing

Organizacje
turystyczne

Szlaki kulturowe

Trendy
w turystyce

Pozostali
przedstawiciele
przemysłów
czasu wolnego

Audyt
turystyczny
/kulturalny

Kampanie
promocyjne

Planowanie scenariuszowe,
czyli jak zaadaptować strategię do niepewnej przyszłości
Idea szkolenia
Czasy VUCA charakteryzujące się złożonością, zmiennością, niejednoznacznością oraz niepewnością wymagają metod
planowania, które są elastyczne, zwinne i klarowne. W praktyce planowania strategicznego oznacza to konieczność
przewidzenia czynników zmian i stworzenia alternatywnych wariantów, odpowiadającym poszczególnym
scenariuszom przyszłości. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia scenariuszy przyszłości
odnoszących się do tematu planu / strategii i uwzględniania ich w dokumentach planistycznych.
Cel – zakładane rezultaty
Zdobycie umiejętności stosowania technik planowania scenariuszowego przy opracowywaniu dokumentów
planistycznych (programy, strategie) o kilkuletnim horyzoncie planistycznym, w celu uczynienia ich bardziej
elastycznymi, odpornymi na zmiany i wdrażalnymi.
Zindywidualizowane podejście do szkolenia zakłada również możliwość pracy scenariuszowej nad konkretnym
przykładem planu tworzonego przez Zamawiającego.
Ramowy program warsztatu
➢
➢
➢
➢

Czym jest planowanie scenariuszowe i jakie są jego metody.
Analiza otoczenia jako punkt wyjścia do tworzenia scenariuszy: analiza PEST i wybór osi scenariuszy.
Projektowanie scenariuszy: wybór czynników kluczowych oraz tworzenie narracji dla scenariuszy.
Od zmiany do wdrożenia, czyli przygotowanie zestawu rekomendacji wdrożeniowych dla poszczególnych
scenariuszy.

Prowadzący
dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk – Best Place Institute

Pexels.com

DNA marki,
czyli konstruowanie założeń tożsamości marki miejsca
Idea szkolenia
Ideą warsztatu jest zapoznanie uczestników z autorskim modelem budowania tożsamości marki Best Place Brand
Identity Model TM, który w klarowny sposób pokazuje ścieżkę dojścia do opracowania założeń tożsamości marki
miejsca, czyli swego rodzaju "serca" / "DNA" marki terytorialnej. Żadne miejsce (organizacja), które chce
wykorzystywać markę do budowania swojej konkurencyjności, nie będzie w stanie robić tego w skuteczny i efektywny
sposób bez opracowania tożsamości marki oraz wytycznych do jej komunikacji.
Cel – zakładane rezultaty
Zakłada się, że uczestnicy po warsztacie będą w stanie wykorzystać poznany model do przeprowadzenia procesu
konstruowania tożsamości marki swojego miejsca.
Ramowy program warsztatu
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dlaczego marka terytorialna?
Założenia modelu Best Place Brand Identity Model TM .
Identyfikacja potencjału i wyróżników marki.
Grupy docelowe marki, konkurencja.
Wartości i cechy osobowości marki.
Pozycjonowanie i wytyczne do komunikacji marki.

Prowadzący
dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk – Best Place Institute

Pexels.com

Zarządzanie marką samorządu 360˚,
czyli koordynacja promocji marki w długim horyzoncie czasu
Idea szkolenia
Czy masz wrażenie, że budżet wydany na promocję Twojego samorządu, jest zawsze za mały, a nasza wiedza o tym, jaka jest skuteczność tejże promocji, pozostaje
niewystarczająca? Jeżeli tak, to prawdopodobnie potrzebujesz wzmocnienia swoich kompetencji w obszarze zarządzania marką. Silna marka to w połowie efekt
dobrej kreacji i systematycznej promocji oferty stojącej za marką. Druga połowa sukcesu to efekt umiejętnego zarządzania licznymi działaniami - od pomysłu aż
do ewaluacji działań. Należy przy tym pamiętać, że choć każda marka powinna mieć swojego zarządzającego (brand manager), to jednak za sukcesem marki stoi
wspólna praca wielu jej interesariuszy, nawet przy niewielkich budżetach.
W trakcie szkolenia zostaną pokazane mechanizmy koordynacji promocji wykonywanej przy zaangażowaniu wielu partnerów o różnych celach dotyczących marki.
Zarządzanie marką samorządu 360˚ służy spójności przekazu oraz skuteczności, jak też ekonomicznej efektywności działań skupionych wokół marki samorządu.
Cel – zakładane rezultaty
Efektem szkolenia będzie umiejętność doboru oraz stosowania narzędzi zarządzania marką, w zależności od wielkości samorządu, fazy rozwoju marki, intensywności
działań promocyjnych oraz liczby partnerów, których można włączyć w promocję marki samorządu.
Ramowy program warsztatu
Czym jest zarządzanie marką?
Rola zarządzania marką w realizacji celów marketingowych samorządu.
Mechanizmy i narzędzia zarządzania marką:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Księga znaku.
Przewodnik marki, czyli wytyczne do komunikacji marki.
Filtr marki.
System koordynacji promocji: planowanie i raportowanie działań promocyjnych.
Badania marketingowe.
Szkolenia marketingowe użytkowników marki.

Prowadzący
dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk – Best Place Institute

Pexels.com

Event marketing,
czyli stwórz wydarzenie, które zadziwi świat
Idea szkolenia
Wydarzenia są jednym z najczęściej wykorzystywanych instrumentów promocji w samorządach. Prawie każda gmina
organizuje eventy dedykowane dla mieszkańców lub przyjezdnych. Jednak ich powszechność nie zawsze idzie w parze
z ich jakością, zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich komunikacyjnego (promocyjnego) potencjału. W ramach
warsztatów chcemy pokazać uczestnikom, jak można efektywniej projektować i realizować flagowe wydarzenia w JST,
aby zwiększyć ich komunikacyjne (marketingowe) oddziaływanie.
Cel – zakładane rezultaty
Zdobycie umiejętności przygotowania, realizacji oraz rozwoju flagowych wydarzeń, aby wzmocnić ich promocyjny
wymiar i lepiej wpasować się w potrzeby odbiorców.
Zindywidualizowane podejście do szkolenia zakłada również możliwość pracy nad konkretnym przykładem eventy
zgłoszonego przez Zamawiającego.
Ramowy program warsztatu
➢
➢
➢
➢
➢

Event jako produkt marketingowy.
Kreowanie pomysłów na eventy.
Planowanie cyklu życia oraz organizacji eventu.
Komunikacja marketingowa eventów.
Pomiar skuteczności i efektywności eventów.

Prowadzący
dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk – Best Place Institute

Szlak turystyczno-kulturowy,
czyli serial w odcinkach
Idea szkolenia
Skoro Polacy pokochali seriale telewizyjne, to dlaczego nie mieliby przenieść tego uczucia na sposób spędzania czasu
wolnego poza domem? Dobrze zaprojektowany i zarządzany szlak turystyczno-kulturowy może się stać
odpowiednikiem wciągającej opowieści w odcinkach. Temat przewodni szlaku jest jak niczym wątek fabularny,
zaś poszczególne obiekty stają się kolejnymi odsłonami tej samej opowieści. Jednak dobry szlak jest tak samo trudno
stworzyć jak przebojowy serial. Podczas szkolenia wyjaśnimy, jak można to osiągnąć.
Cel – zakładane rezultaty
Zdobycie wiedzy i umiejętności nt. tego, jak tworzyć i zarządzać szlakiem, tak aby stał się on turystyczną wizytówka
regionu bądź miasta.
Ramowy program warsztatu
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Szlak jako produkt turystyczny – dziedzictwo, temat przewodni, oferta, infrastruktura, koordynacja i marka.
Interpretacja dziedzictwa sposobem na kreowanie opowieści.
Czynnik ludzi czyli współpraca wewnątrz szlaku i inne kompetencje miękkie.
Wyjście poza produkt turystyczny – wzmacnianie lokalnej tożsamości, relacje z mieszkańcami.
Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu i użytkowaniu szlaków.
Dobre praktyki – polskie i zagraniczne szlaki miejskie oraz regionalne.

Prowadzący
Adam Kałucki, Piotr Idziak – Locativo

Trendy w turystyce,
czyli w poszukiwaniu pomysłu na własną specjalizację na rynku turystycznym
Idea szkolenia
Chociaż minęło już ponad 25 wieków odkąd Heraklit z Efezu stwierdził, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”, to
maksyma ta nie traci nic na aktualności. Współczesnym zwierciadłem zmian społecznych, technologicznych czy
gospodarczych są zestawienia trendów. W czasach pandemii liczba takich raportów, a wraz z nimi wyobrażeń tego, co
nas czeka w najbliższej przyszłości, rośnie. Potraktujmy te tak różnorodne dane jako materiał do samodzielnych
poszukiwań specjalizacji turystycznej dla naszego regionu, miasta bądź obiektu.
Cel – zakładane rezultaty
Skonfrontowanie zasobów własnej marki turystycznej z aktualnymi trendami w poszukiwaniu szans i zagrożeń dla niej.
Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami badawczymi przy tworzeniu oferty turystycznej.

Ramowy program warsztatu
➢ Nasz odbiorca – jako poznać jego potrzeby, nawyki i obawy, nie tylko te związane ze spędzaniem czasu wolnego.
➢ Analiza kodów kulturowych (zakorzenionych, dominujących i wchodzących) przeprowadzona dla konkretnego,
wybranego przez klienta, typu turystyki.
➢ Mapowanie trendów.
➢ Regionalne specjalizacje turystyczne zbudowane na aktualnych trendach i… negatywnych stereotypach – w myśl
zasady, że jeżeli nie możesz być pierwszy w jakieś kategorii, to stwórz sobie nową i przecieraj w niej szlaki.
Prowadzący
Adam Kałucki, Piotr Idziak – Locativo

Audyt,
czyli jak ocenić stan produktu turystycznego/kulturalnego
Idea szkolenia
Dlaczego coś nie działa? Gdzie popełniamy błędy? Jak to usprawnić? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomóc
może audyt turystyczny, w którym jednocześnie będą wzięte pod uwagę najważniejsze czynniki kształtujące produkt
turystyczny. Unikatowość zasobów, wartość prezentowanego dziedzictwa, potencjał narracyjny, dopasowanie ofert
do aktualnych trendów, jakość obsługi, dodatkowe funkcje, system rezerwacyjny, komunikacja marketingowa, kanały
i obszary dystrybucji, współpraca z interesariuszami itp. Dopiero po przyjrzeniu się tym kwestiom można wskazać
potencjalne rezerwy i opracować plan naprawczy.
Cel – zakładane rezultaty
Zdobycie umiejętności patrzenia całościowo na funkcjonowanie danego produktu turystycznego.
Ramowy program warsztatu
➢ Model Audyt Turystyczny 4P, za pomocą którego można ocenić – na wielu różnych poziomach – produkt
turystyczny.
➢ Przykłady narzędzi badawczych – tajemniczy klient, desk research, obserwacja uczestnicząca, warsztaty fokusowe
itp.

Prowadzący
Adam Kałucki – Locativo, Tomasz Stemplewski – Branding Expert

Efektywna kampania,
czyli jak planować, zarządzać i mierzyć skuteczność kampanii
promocyjnych
Idea szkolenia

Media społecznościowe, wyszukiwarki, portale, radio, telewizja, prasa, a może outdoor, gdzie umieścić reklamę, aby
okazała się skuteczna i dotarła do adresatów? Jak komunikować się ze światem agencji marketingowych i domów
mediowych, jak napisać SIW czy zapytanie ofertowe, jakie kryteria oceny będą najbardziej adekwatne? Ponadto
wiedza o sposobach zarządzania przebiegiem kampanii oraz metody oceny ich efektywności. Kompendium wiedzy
i praktycznych porad dla każdego, kto chce efektywnie realizować komunikację marketingową oraz rozliczać jej
rezultaty.
Cel – zakładane rezultaty
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących efektywnego planowania i zarządzania przebiegiem
kampanii promocyjnych wraz z pomiarem ich skuteczności.

Ramowy program warsztatu
➢ Analiza rynku mediów i strategia komunikacji marketingowej.

➢
➢
➢
➢

Brief mediowy i kreatywny.
SIWZ, zapytanie ofertowe wraz z kryteriami wyboru najlepszej oferty.

Zarządzanie przebiegiem i optymalizacja kampanii promocyjnej.
Sposoby pomiaru skuteczności prowadzonych działań.

Prowadzący
Tomasz Stemplewski – Branding Expert, Adam Kałucki – Locativo

SPECIFICA challenge,
czyli rzuć nam wyzwanie
Masz wyzwanie dotyczące szeroko
rozumianego marketingu terytorialnego
i branży czasu wolnego, które wymaga
indywidualnego podejścia?
Chcesz spróbować je rozwiązać przy udziale
doświadczonych ekspertów, w formule
warsztatów kreatywnych?

Napisz do nas, przedstaw swoje potrzeby,
a my zaproponujemy, jak się zmierzyć z tym
wyzwaniem.

Zapraszamy do
współpracy!

Adam Mikołajczyk

Adam Kałucki

a.mikolajczyk@bestplaceinstitute.org

a.kalucki@locativo.pl

tel. 506 170 681

tel. 664 469 281

www.specifica.pl

