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 Lokalna Grupa Działania

 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Strategiczne założenia marki 

regionu Szwajcarii Kaszubskiej 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
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Szwajcaria Kaszubska  

Miejsce - kim jesteśmy? 

Szwajcaria Kaszubska jest obszarem turystycznym określanym najczęściej jako 

serce Kaszub, w tym szczególnie ze względu na walory turystyczne oraz 

poznawcze. Nazwa marki wynika z pagórkowatego ukształtowania terenu oraz 

innych wybitnie turystycznych walorów takich jak jeziora, lasy, krajobraz oraz 

czyste powietrze. Dodatkowo na atrakcyjność obszaru wpływa oryginalny język 

kaszubski, który wciąż zachował się i przez wielu mieszkańców jest nadal 

używany. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Przesłanki do naszych działań 

Idea projektu marki Szwajcarii Kaszubskiej bazuje na zastanej tożsamości oraz głównych aspiracjach, 

które wynikają zarówno z postaw społecznych, marzeń, jak i deklaracji liderów procesu wdrażania 

programu marki Szwajcarii Kaszubskiej, zebrane m.in. w czasie konsultacji indywidualnych oraz czterech 

warsztatów strategicznych (2014, 2015 oraz dwóch w 2016 r.), a także badań turystów i gestorów bazy 

turystycznej regionu. W procesie zdefiniowania esencji marki, wzięto pod uwagę także opinie 

i rekomendacje ekspertów (wywiady IDI).  
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Założenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  > o sukcesie wdrażania strategii marki przede 

wszystkim decydują ludzie 

• Marka terytorialna stanowi esencję tożsamości regionu, atrakcyjną, ważną i 

przekonywującą dla określonych grup odbiorców.  

• Marka terytorialna pozwala także na skuteczniejsze wyróżnienie miejsca i jego  

produktów na tle konkurencji 

• Obietnica Marki dostarcza odbiorcom unikalnych korzyści, które wpływają na 

zwiększoną motywację oraz satysfakcję z pobytu w regionie.  

• Marka jest spójna wewnętrznie, czyli z marką utożsamia sie branża turystyczna 

oraz regionalni liderzy opinii. 

• Marka przyczynia się do budowania pożądanego wizerunku, w tym umożliwia i 

ułatwia prowadzenie zintegrowanej, spójnej komunikacji marketingowej - tak 

wewnętrznej, jak i zewnętrznej (z otoczeniem marki). 

• Marka terytorialna jest marką dynamiczną, którą należy monitorować, 

ewoluować i sukcesywnie rozwijać  
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Turyści 

�  DO KOGO ZAMIERZAMY DOTRZEĆ? - SEGMENTY ODBIORCÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRADYCJA 

TURYŚCI weekendowi - Osoby w wieku 50+, 

które odwiedzają Kaszuby od lat, w tym 

głównie spędzają tutaj krótkie urlopy albo 

święta.  

główne motywy: relaks, wypoczynek poza 

miastem, organizacja imprez, ceny  bazy 

noclegowej 

skąd? Trójmiasto i okolice 

MŁODOŚĆ 

TURYŚCI aktywni - osoby od 16 do 50 lat, które 

najczęściej łączą pobyt wypoczynkowy z aktywną 

formą spędzania czasu. Ponadto są to także 

pasjonaci biegania, sportów wodnych, marszów, 

a także  poszukiwacze atrakcji kulturalnych 

i kulinarnych.  

główne motywy: krajobraz, dostępność, jeziora, 

trasy rowerowe, oryginalne atrakcje 

skąd? Trójmiasto, Pomorze, Polska Centralna 

i Południowa 
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Tożsamość marki  

Tożsamość marki Szwajcarii w niniejszych założeniach, została opisana wg następujących elementów, 

komponentów: 

� Esencja marki i jej natura (główny przekaz) 

� Pozycjonowanie deklarowane 

� Osobowość marki, w tym styl i ton działania 

� Obietnice (korzyści emocjonalne i materialne) 

� Filary Marki (atrybuty i wartości) 

Esencja marki (brand essence) 

Szwajcaria Kaszubska to młode i zdrowe serce Pomorza, w którym swoje sportowe i aktywne pasje 

realizują głównie ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi. To obszar, który promieniuje swoim wigorem, 

kreatywnością oraz duchową energią na inne miejsca w Polsce. Główne atrybuty regionu to wyjątkowy 

pagórkowato-pojezierny krajobraz oraz wibrująca kolorytem kultura regionalna, bazująca na głównie 

tradycjach kaszubskich. Marka obiecuje i gwarantuje autentyczność oferty (walory naturalne, 

krajobrazowe, społeczne) oraz czystą przyjemność z pobytów turystycznych w regionie.  

Spoiwem wyróżników i obietnic marki jest "naturalna przyjemność", czyli efekt doznawania, 

poznawania Szwajcarii Kaszubskiej w czasie pobytów turystycznych.   

Podsumowaniem opisu esencji marki stanowią trzy główne punkty: 

• Kaszuby - źródła przyjemności - przyjemność z natury - korzyść emocjonalna  

• Kaszuby inspirują - kultura kaszubska   - filozofia działania  

• Strefa aktywności - bieganie, sporty wodne - miejsca aktywności plenerowej 
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Diagram - trójkąt tożsamości marki  

Pozycjonowanie marki Szwajcarii Kaszubskiej (draft) 

Propozycja modelu pozycjonowania została zaproponowana na podstawie badań i analiz, w tym pomiaru 

wizerunku metodą tzw. dyferencjałów semantycznych.  

Na tle badanej konkurencji Szwajcaria Kaszubska wyróżnia się jako region doskonałym 

położeniem - w pobliżu metropolii trójmiejskiej oraz silnymi skojarzeniami z bogatą i czystą 

naturą. Obraz obszaru dopełnia wyrazista tożsamość społeczna, w tym atrakcyjna dla 

turystów kultura kaszubska.     

"Szwajcarski krajobraz" - wyróżnik miejsca 

Kaszuby - źródła przyjemności / przyjemność z natury  

Kaszubskie inspiracje - kreatywna kultura - sposób działania 

Strefa aktywności - miejsca aktywności plenerowej 

Region czystej, atrakcyjnej przyrody, spójny etnicznie, 

oraz inspirujący kulturalnie 

Zaradna, rodzinna, aktywna, pracowita, wytrwała 

Naturalny, bezpośredni, intrygujący, z nutką 

humoru i tajemniczości 

"Przyjemność sensoryczna" - 

w tym płynąca z natury Kaszub 

 Przyjemność poznawania - język 

tradycje, historia, kultura   

Przyjemność z aktywności 

wypoczynek, bieganie, sporty 

aktywne na łonie natury 

Tajemniczość i magia Kaszub  

Obietnice materialne 

Regionalizm - Kaszubskość  

Krajobrazy i miejsca widokowe 

Bliskość lasów i jezior 

Korzystna oferta cenowa 

Żywność tradycyjna 

 

Kaszubski Park Krajobrazowy 

Szlak Wzgórz Szymbarskich 

Atrakcje kulinarne 

Truskawka kaszubska 

Szlaki rowerowe  

Stanice wodne 

Wzniesienie Wieżyca z wieżą widokową 

Sanktuaria oraz miejsca kultu 

Największe wydarzenia kulturalne 

 

Język Kaszubski  

Dary lasów  

Wzory i tradycje kaszubskie 

Rody kaszubskie - rodzina 

Tradycyjne zawody 

Celebrowanie świąt/rocznic 

Tradycyjne uprawy i przepisy  

 

 

Esencja Marki 

Osobowość/styl i ton 

Pozycjonowanie 

deklarowane 

Korzyści emocjonalne  Korzyści materialne  

Atrybuty Wartości marki 
Filary marki 

Obietnice marki 
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 Osobowość marki 
Cechy osobowe marki, czyli jej personalizacja, pozwalają na skuteczniejsze oraz ułatwiają odbiór, zrozumienie 

marki w grupach docelowych. Lepiej zapamiętujemy i wyobrażamy sobie ludzi, osoby, potrafimy oceniać ich 

cechy charakteru, niż jakiekolwiek atrybuty materialne nieożywione. Osobowość marki terytorialnej może 

wynikać zarówno z obecnych, aktualnych cech jej mieszkańców, jak i stanowić formę złożonej osobowości, 

w której profil wpisujemy także pożądane cechy związane z aspiracjami marki, czyli tym co chcemy robić, do 

czego dążymy, jak chcemy się zmieniać w najbliższej przyszłości.  

Cechy osobowe marki Szwajcarii Kaszubskiej 
 

zaradna  -  rodzinna - niezależna - pragmatyczna  
 

twórcza - przywiązana do tradycji 
 

pracowita - aktywna 
 

wytrwała 
 
 
Dwoistość charakteru marki: 
 

� Silne przywiązanie do tradycji, 
upartość, czy nieufność do innych, to 
cechy, którymi często opisuje się 
charakter mieszkańców Kaszub. 

� ... z drugiej strony  pojawia się nowe 
pokolenie, które reprezentuje inne 
podejście do życia, w tym otwartość, 
kreatywność, wigor i aktywność,  

� Stąd możemy mówić o swoistej 
dualności osobowej Szwajcarii 
Kaszubskiej, reprezentowanej przez 
zgoła odmienne charakterologicznie 
pokolenia.  

� Przykładami znanych osób, postaci 
reprezentujących różne pokolenia są 
np. Angelika Cichocka - czołowa 
biegaczka świata na dystansie 800 
i 1500 m, tegoroczna olimpijka czy 
Andrzej Wroński - były zapaśnik, 
dwukrotny mistrz olimpijski. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Uwzględnianie osobowości marki w procesie 

komunikacji, w tym treści materiałów press 

realease, treść stron www, a także 

wypowiedzi liderów opinii publicznej.  
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Obietnice marki - główne korzyści 

Obietnice marki w świadomości turysty zamieniają się na oczekiwane korzyści z wyboru oferty turystycznej 
Szwajcarii Kaszubskiej.  Wyobrażone korzyści - inaczej potencjalne benefity, są później weryfikowane 
z rzeczywistością, czyli naszymi realnymi odczuciami, osobistymi przeżyciami w czasie wyjazdu turystycznego. 
Koncepcja marki zakłada m.in. określenie wiązki najważniejszych, najbardziej istotnych oraz wiarygodnych 
korzyści - stanowiących zintegrowaną obietnicę marki, możliwą, realną do spełnienia.  
Zadaniem Marki nie jest bezpośrednia sprzedaż produktu turystycznego pt. "Szwajcaria kaszubska", ale 
budowania atrakcyjnego, wiarygodnego obrazu regionu w oczach turystów, w tym poprzez atrybuty materialne 
i niematerialne (emocjonalne). Marka ma stanowić swoistą gwarancję jakości oraz najważniejszych obietnic na 
poziomie indywidualnych ofert turystycznych. 
 

 

Korzyści emocjonalne 

 
� przyjemność sensoryczna - miejsce jako zbiór 

odczuć wyobraź sobie smak (soczysta 
truskawka, świeżo wędzona ryba, miód ze 
świeżym chlebem wiejskim), kolory (niebieski - 
chabrowy, czerwony, zielony), fakturę, zapach 
natury (świeży ogórek, poziomka, bez, 
lawenda) - regionu oraz głosy/dźwięki płynące 
natury - cisza, śpiew ptaków, szelest traw 
i tataraku, śmiech dziecka.  
 

 
� Przyjemność poznawania - język, historia, 

tradycje, kulinaria, wieś i rolnictwo. 
� Przyjemność z podróży i aktywności - 

bieganie w terenie, nordic walking, a także 
jazda rowerem czy pływanie kajakiem, to 
formy aktywności, które istotnie wpływają 
na poprawę naszego samopoczucia. 
"Zastrzyk" endorfiny, której dostarcza nam 
nasz własny organizm, wywołuje odczucie 
ogromnej przyjemności, dodatkowo lepsze 
dotlenienie mózgu, wpływa na nasze 
samopoczucie, redukuje stres, pomaga 
w koncentracji.   

Atrybuty materialne 
Żywność tradycyjna  

kaszubscy masarnicy | kaszubska truskawka | 
kaszubskie ogórki | śledź po kaszebsku | zupa na gęsinie 
| kaszubski nabiał, w tym jaja ekologiczne, twarogi| 
miody z kaszubskich pasiek | pasztety oraz smarowidła 
| kaszubskie warzywa i tradycyjne rośliny jadalne, w 
tym jarmuż, topinambur, pasternak, rzepa, skorzonera | 
 
 

           
 

 
Szwajcarski krajobraz  

Wieża widokowa na Wieżycy | zimowy krajobraz 
Kaszub | przełom Raduni | szlak Wzgórz 
Szymbarskich | Ścieżki piesze, rowerowe, nordic 
walking | pensjonaty i hotele z widokiem na 
jeziora, doliny | lotnicze fotografie Kaszub | loty 
paralotnią, balonem, sterowcem | Złota Góra 

 
 

Atrakcje - sensacje/hity 
Najdłuższa deska świata - dom do góry nogami - 
Muzeum Volkswagena | Skansen we Wdzydzach 
(kojarzony ze Szwajcarią Kaszubską) | Kaszubski 
Skansen Miniatur | Muzeum - warsztat ceramiki 
Neclów. 
 

 
 
 

 
Miejsca magiczne i duchowe 

Kamienne Kręgi w Węsiorach | Kolegiata - Kartuzi | 
Sanktuarium Maryjne w Sianowie | Ołtarz Papieski| 

pałac w Leźnie | Złota Góra | Muzeum Hymnu | 
Leśne szlaki i dukty 

 

     

  
Główne obietnice - korzyści marki, należy podkreślać, jasno wyrażać w 

komunikacji marketingowej (wewnętrznej i zewnętrznej), w tym tak w 

narracji, treściach, jak i odpowiednio dobranej stroniie graficznej 

(tematyczny i jakościowy dobór fotografii)  
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Kompetencje - filary marki 

 
Rolnictwo, ogrodnictwo, wysokiej jakości 
żywność - Szwajcaria Kaszubska to obszar 
znany nie tylko z malowniczych krajobrazów 
oraz wielu atrakcji. Region słynie także 
z wysokiej jakości rolnictwa i ogrodnictwa, 
w tym przetwórstwa mięsa, produkcji 
wysokiej jakości nabiału i wędlin, uprawie 
i przetwórstwie warzyw i owoców.  
 
Ekologia - samorządy gmin, a także 
przedsiębiorcy w regionie są znani z 
wykorzystywania i stosowania ekologicznych 
źródeł energii, w tym elektrowni wodnych, 
czy zasilanych bio paliwem. Przywiązywanie 
dużej wagi do kwestii ekologicznych to także 
dbanie o czyste powietrze, efektywna 
gospodarka odpadami oraz edukacja 
ekologiczna.  
 
Język oraz zawody tradycyjne - istotnym 
obszarem kultury Kaszub jest przywiązanie do 
tradycji, w tym pielęgnacja języka, w tym 
mowy i pisma kaszubskiego, a także ochrona 
zawodów tradycyjnych, w tym garncarstwa, 
kowalstwa, tkactwa.  
 
Turystyka aktywna i edukacyjna - obszar 
posiada bogatą, rozwinięta sieć szlaków 
rowerowych, pieszych oraz nordic walkig. 
Kultura i poziom jakości turystyki aktywnej 
należy do wyróżniających się na tle kraju. 

 
 

 

 

Podsumowanie kompetencji marki: 
� Kultura rolnicza 
� Produkcja wysokiej jakości żywności 
� Ekologia - czyste środowisko 
� Język, rzemiosło i zawody tradycyjne 
� Turystyka aktywna i edukacyjna 

 

 

 

  

Tematyka i treści wydawnictw, publikacji, 

artykułów, nie powinny w sposób istotny 

wykraczać poza tzw. obszary kompetencji 

marki.  
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Projekt LOGO - założenia wstępne 

 

logo Szwajcarii Kaszubskiej 

� Odejście od stylistyki, konwencji kolorowych znaków turystycznych 2d  

� Znak w formie nowoczesnej, dynamicznej 3d, w tym możliwy do wykorzystania w aplikacjach flash 

� Wyrazistość znaku symbolika - nowoczesne nawiązanie do tradycji/wzorów kaszubskich, choćby 

kolorystycznie 

� Możliwy lajt motyw - człowiek / twarz 

� Segment docelowy - osoby młode i aktywne (16-50) 

� Atrakcyjność znaku na T-Shirt'ach, torbach 

� Pożądane motywy - atrybuty: 

o wybrane wzory/hafty kaszubskie - w nowoczesnej transkrypcji,  

o truskawka 

o osoba/osoby aktywne - rower, woda, bieganie 

o typowy  element krajobrazu - widziany z lotu ptaka np. oczko wodne 

  

 
stylistyka 3d zbliżona do pożądanej, możliwe inspiracje 

    

                  

 

stylistyka logo niewskazana, której warto unikać 

 


