
  

Tradycja i nowoczesność 
Zintegrowany system promocji Wolimierza
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tzw dobry start ;-)



  

Odnowa wsi

Pytanie: Na czym nam najbardziej zależy? 

Odpowiedź: Promocja wsi Wolimierz.



  

Szkolenia i praktyka

Internet

 

Podstawy marketingu

Działalność odpłatna NGO

Komunikacja – tworzenie 
zespółu 

Budowa marki Wolimierz

Oferta MICE



  

Marka Wolimierz

Kwiat lnu – nawiązuje do historii i tkackich tradycji, 
podkreśla tożsamość Wolimierza

Typografia i estetyka znaku i identyfikacji 
wizualnej nawiązuje do artystycznego ruchu 
Arts & Crafts, powstałego pod koniec XIX w, 

którego reprezentanci  przeciwstawiali się 
produkcji mechanicznej, przemysłowej, na rzecz 

odrodzenia sztuki wykonywanej ręcznie. 

Wolimierz, wieś z artystyczną duszą, dbająca 
o swój wizerunek, skupiająca ludzi szanujących 

tradycję, kulturę materialną, środowisko



  

Marka Wolimierz

Sztuka wypoczynku – hasło promocyjne oferty 
agroturystycznej Wolimierza

„Sztuka” (Art) jest istotnym elementem wielu 
naszych działań 

Pożądane skojarzenia z marką:

 dążenie do perfekcji, praca rąk, duchowość, 
kultura, „azyl” od zmechanizowanego świata, 
kreatywny wypoczynek, wysoka jakość, eko, 
handmade, art, tajemniczość, kreatywność



  

Internet – komunikacja w zespole



  

Internet – komunikacja ze światem



  

Facebook



  

WWW



  

Wolimierz – marka pomocnicza



  

 Internet – plany



  

Identyfikacja wizualna miejscowości



  

Działania Public Relations



  

Monitoring marki



  

Odnowa wsi

Pytanie: Na czym nam najbardziej zależy? 

Odpowiedź: Promocja wsi Wolimierz.

Pytanie: Dlaczego?



  

Działalność odpłatna 
Stowarzyszenia Wolimierz

Oferta MICE dla grup (firmy, organizacje)

Produkt lokalny

Silna marka – sprzedaż innych produktów



  

Wyjazdy integracyjne



  

Wyjazdy integracyjne



  

Produkt lokalny



  

Integracja mieszkańców



  

Oczekiwane efekty

Zwiększenie ilości agroturystyk, firm, w szczególnosci wytwórców 
produktu lokalnego (rozwój gospodarczy)

Zwiększenie aktywności społecznej – wolontariat / czyn społeczny, 
nowe organizacje (rozwój społeczny)

„Import” nowych osadników zwiększających kapitał ludzki 
wsi i stowarzyszenia 

Zwiększenie liczby  działań kulturalnych i edukacyjnych dla 
mieszkańców Wolimierza

Budowa domu kultury – pozyskanie dofinansowania na budowę, 
prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej



  

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości 
jest jej tworzenie.

Peter Drucker



  

Dajcie ludziom swobodę działania, a zaskoczą was 
swoją pomysłowością.

Peter Drucker



  

    Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast 
przekształcają się w ciężką pracę. 

Peter Drucker



  

Dziękujemy za uwagę

    Stowarzyszenie Wolimierz

Wolimierz 120

59-814 Pobiedna

www.wolimierz.org

facebook.com/wolimierz
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