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Szanowna Pani Przewodnicząca,

W związku z posiedzeniem Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20 kwietnia 2015

r. w załączeniu przesyłam informację do pkt 5 porządku obrad Komisji.
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Informacja dot. Promocji zewnętrznej oraz wewnętrznej miasta i jej skuteczności oraz

instrumentów pomiaru wykorzystywanych przez Wydział Promocji Urzędu Miasta

Katowice.

Wydział Promocji realizuje swoje zadania w zakresie promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Działania te realizowane są w oparciu i w zgodzie z zapisami Strategii Promocji Katowic, która

ma na celu usystematyzowanie i optymalizację działań promocyjnych jak także wypracowanie

mechanizmów weryfikacji skuteczności ich prowadzenia.

Strategia Promocji Katowic została przyjęta uchwałą Rady Miasta w 2013 roku.

Dokument Strategii Promocji Katowic zawiera opis podstawowych mechanizmów oceny

(ewaluacji) prowadzonych działań promocyjnych. Na potrzebę ewaluacji działań

podejmowanych w opracowano wzór karty ewaluacyjnej dla realizowanych

programów/projektów promocyjnych. Jednakże podstawowym narzędziem badania

skuteczności działań promocyjnych są trackingowe badania marketingowe.

Badania marketingowe jakie zostały opracowane podczas tworzenia dokumentu

strategicznego stanowią punkt wyjścia do budowy systematycznego i konsekwentnego

procesu oceny skuteczności działań promocyjnych. Badania te zgodnie ze założeniami strategii

będą powtarzane z założoną w dokumencie częstotliwością tworząc narzędzie trackingowe

dające obiektywną ocenę skuteczności działań promocyjnych.

Z uwagi na fakt, iż formalnie Strategia Promocji Miasta wdrażana jest od początku 2014 roku

kolejne badania marketingowe przeprowadzono w grudniu 2014 roku przez agencję badawczą

MillwardBrown SA

Celem badania były:

• diagnoza obecnego wizerunku Katowic - słabe i mocne strony, skojarzenia z miastem

• określenie preferencji i oczekiwań wobec miasta,

• opinie na temat odwiedzania Katowic

• ocena dotychczasowych działań promocyjnych,

• ocena oferty kulturalnej Katowic

Badanie przeprowadzono z zastosowaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone

Interviewing).

Badanie realizowano na próbie łącznej próbie 3000 wywiadów (Ogólnopolska N=1000;

Województwo śląskie N=500i GZM N=500i Katowice N=1000)
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Respondentami w badaniu były osoby w wieku 18+ lat. Próba do badania dobrana została

zgodnie ze strukturą populacji Polski i poszczególnych regionów (4 podpróby) pod względem

płci, wieku, wykształcenia miejsca zamieszkania (klasa wielkości miejscowości

i województwo). W przypadku miasta Katowice dobór uwzględniał także podział na dzielnice.

Te same kryteria zostały uwzględnione przy ważeniu danych.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-31 grudnia 2014 roku.

Dodatkowo realizując bieżącą analizę skuteczności działania promocyjne weryfikowane były

z wykorzystaniem wielu różnorodnych mierników.

W zakresie marketingowej komunikacji elektronicznej wykorzystywano następujące dane:

• Liczba polubień profilu Katowic na FB (przyrost polubieni rok do roku)

• Liczba odwiedzin strony internetowej Katowice.eu (roczna)

• Liczba odtworzeń filmów na miejskim kanale YouTube

• Liczba emisji programów informacyjnych w telewizji

• Liczba emisji audycji informacyjnych w radio

W zakresie dotarcia informatora miejskiego (miesięcznik) Nasze Katowice:

• Stosunek ilości zwrotów do nakładu wydawnictwa

• Liczba punktów dystrybucji

W zakresie oceny działań promocyjnych / wizerunku miasta oraz wzrostu atrakcyjności miasta

• Liczba wniosków o patronat prezydenta/ miasta nad wydarzeniami

• Liczba wniosków o wydanie materiałów promocyjnych

• Liczba odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej (na bazie badania

realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną)

• Liczba nagród i wyróżnień przyznawanych miastu oraz wydarzeniom organizowanym

w mieście

• Wartość wydatków poniesionych przez uczestników wydarzeń konferencyjnych

w Katowicach przypadających na jednego uczestnika wydarzenia konferencyjnego (od

2012 roku)

• Liczba wydanych ofert inwestycyjnych

W zakresie oceny skuteczności wydatkowania środków:
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• wartością stosunku wysokości zrealizowanych wydatków na cele promocyjne

w przeliczeniu na jednego mieszkańca

• stosunek planowanych wydatków na cele promocyjne do ich rzeczywistego wykonania

(ISO P2 - Promocja miasta)

Od czasu rozpoczęcia wdrażania Strategii Promocji Katowic zmiana wizerunku miasta

dostrzegalna jest nie tylko w wynikach badań jakie są przeprowadzane, ale także

w codziennym odbiorze Katowic przez użytkowników nowych przestrzeni miejskich oraz

uczestników wydarzeń kulturalnych. Katowice stają się modnym i popularnym miejscem

spędzania czasu, pracy oraz inwestowania. Efekt ten jest osiągany tak poprzez zrealizowane

inwestycje ale także poprzez spójne działania komunikacyjne wynikające z realizacji zapisów

Strategii Promocji Katowic
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