
- CZAS POLSKIEJ MARKI



BADANIA WIZERUNKOWE 
I MARKA POLSKIEJ GOPODARKI
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BADANIA RYNKOWE

� 9 krajów: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Czechy, USA, 
Chinach, Ukraina

� 900 firm - badania fokusowe

� 9000 przedsiębiorców - wywiady telefoniczne

WYNIK:  najbardziej warto ściowym i rozpoznawalnym 
walorem polskiej gospodarki s ą LUDZIE
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IDEA PRZEWODNIA MARKI 

• połączenie różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych 
sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą 

• tworzące pozytywny i trwały wizerunek Polski, jako kraju, w 
którym i z którym, warto współpracować i realizować działania 
biznesowe

� TALENT POLAKÓW - największy atut Polski
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LOGO MARKI 

Dwa elementy:

1 - kształt w formie litery "P" - jak Polska

2 - sieć uzupełniających się ludzi

„Jest to logiczne, przepełnione emocjami i żywe!

Należy do ludzi…”

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana
została koncepcja wizualizacji programu promocji polskiej
gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej
Gospodarki









Konkursu dla studentów na upominek 
promujący polską gospodarkę
przy okazji Targów Designu w Berlinie 

(czerwiec 2013)    



Branżowe programy promocji oraz 
programy promocji ogólnej



Zasadniczym celem realizacji 15 branżowych 

programów promocji jest wykreowanie nowych, 

polskich silnych marek, które rozpoznawalne będą 

na świecie i kojarzone przez to z Polską. 
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Odzież

Bran ża 
jubilersko

-bursztynnicza

Jachty 
i łodzie 

rekreacyjne
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Meble

Stolarka 
okienna 

i drzwiowa

Budownictwo
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Ochrona 
i zachowanie

zabytków

Maszyny 
i urz ądzenia 

górnicze

Przemysł 
obronny
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Kosmetyki

Usługi 
IT i ICT

Polskie 
Specjalno ści
żywno ściowe



Sektor 
Biotechnologii 

i farmacji

Sprzęt 
medyczny 
i aparatura

Turystyka 
medyczna
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OGÓLNE PROGRAMY PROMOCJI

� KANADA,
� BRAZYLIA,
� ALGIERIA 

� TURCJA
� KAZACHSTAN
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OGÓLNE PROGRAMY PROMOCJI

Działania:

� Targi i wystawy

� Misje gospodarcze i handlowe

� Spotkania biznesowe

� Wizyty studyjne dla dziennikarzy

� Kampania promocyjna w mediach



KAMPANIA „MADE IN POLAND”



ZAŁOŻENIA KAMPANII

Cele

• Wzmocnienie wizerunku Polski wśród 
zagranicznych przedsiębiorców 

• Zachęcenie zagranicznych firm 
do współpracy z polskimi partnerami
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Strategia komunikacji

• Skupiamy się wokół piętnastu branż 
o szczególnym potencjale eksportowym –
na każdym rynku najbardziej odpowiednie

• Prezentujemy produkty polskich 
czempionów

• Oraz sukces polskiej gospodarki przez 
fakty i dane

Strategia komunikacji

• Skupiamy się wokół piętnastu branż 
o szczególnym potencjale eksportowym –
na każdym rynku najbardziej odpowiednie

• Prezentujemy produkty polskich 
czempionów

• Oraz sukces polskiej gospodarki przez 
fakty i dane

Ton komunikacji

• Polska jest krajem wybitnym, 
innowacyjnym i pracowitym

• Polskie firmy są wartościowymi 
partnerami biznesowymi

• Mamy cenione za granicą produkty 
eksportowe i uznaną kadrę specjalistów
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"MADE IN POLAND" TO KONCEPCJA, KTÓRA PRZEDE WSZYSTKIM 
KOMUNIKUJE JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ POLSKĘ 
I POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. 

TĘ JAKOŚĆ PRZEKAZUJEMY POPRZEZ POŁĄCZENIE CENIONYCH POWSZECHNIE 
WARTOŚCI Z WIZERUNKIEM POLSKI. WARTOŚCI, O KTÓRYCH MÓWIMY TO: 
PRACA, PASJA, INNOWACJA, DYSCYPLINA, JAKOŚĆ, KOMPETENCJA.







PRZYKŁADY REKLAM – prasa niemiecka

Wyprodukowano w kraju jakości i ludzkiej 
kompetencji.

Zastanawiasz się, gdzie zrealizować swoje następne
przedsięwzięcie? Pomyśl o kraju, który przechodzi 
czas wyjątkowego rozwoju. W którym przyszłość ma 
zawsze wydźwięk pozytywny. O kraju, w którym 
każdy chce osiągnąć więcej, i nikt nie spoczywa na 
laurach. 

Wiemy, co dobre. I wiemy, jak to wycenić. 
Dlatego, konkurencyjnie trudno z nami wytrzymać. 
Ale jako przyjaciele i wspólnicy – jesteśmy najlepsi. 
Mamy nadzieję, że Twój następny deal będzie: 
made in Poland.”



PRZYKŁADY REKLAM – prasa czeska

Wyprodukowano w kraju innowacji 
i dyscypliny. 



PRZYKŁADY REKLAM – prasa ukraińska

Wyprodukowano w kraju pasji 
i pracy. 



PRZYKŁADY REKLAM – prasa czeska

Wyprodukowano w kraju innowacji 
i dyscypliny. 



PRZYKŁADY REKLAM – prasa czeska

Wyprodukowano w kraju jakości 
i ludzkiej kompetencji.



PRZYKŁADY REKLAM – outdoor niemiecki



PRZYKŁADY REKLAM – outdoor chiński



DZIAŁANIA MEDIOWE



ZASIĘG, CZAS TRWANIA I MEDIA W KAMPANII

1 etap: 3/4 Q 2013 2 etap: 1/2 Q 2014



PRASA I MAGAZYNY

• Prawie 200 emisji

• Całkowity nakład ponad 36.000.000 egzemplarzy



OUDTOOR

• Ponad 2.100 m2 ekspozycji reklam

• 67 tablic wielkoformatowych na lotniskach i ich bezpośrednim sąsiedztwie

Berlin Düsseldorf Hamburg Brno

Praga Ostrava Dniepropetrowsk Donieck

Kijów Charków Lwów Petersburg

Moskwa Pekin Szanghaj Kanton



INTERNET

• Emisja reklam na stronach o tematyce biznes, ekonomia, finanse i informacje

• Ponad 5.000.000 wejść na strony lokalne dedykowane kampanii



DZIAŁANIA PR



ZAŁOŻENIA PR

Docieramy do:

Zmieniamy postawyUdowadniamy Nagłaśniamy

Biznes i instytucje 
otoczenia biznesu

Media Decydenci



KLUCZOWE AKTYWNOŚCI PR

Raport „Polska gospodarka: perspektywiczne sektory, 
polskie firmy oraz ich produkty” – dowody silnej 
gospodarki, sukcesów eksportowych

Media relations: 

�briefingi, 
�konferencje, 
�wywiady z decydentami i ekspertami

Bezpośredni kontakt z biznesem:

� fora gospodarcze na 5 rynkach
� lokalni ambasadorzy polskiej gospodarki
� rozmowy bilateralne,
�współpraca z partnerem PwC



39

Wielkie wydarzenia promocyjne 

CEBIT 2013

Polska – jako kraj partnerski



Planowane działania promocyjne w roku 2014

• Kontynuacja kampanii Made in Poland
• Kontynuacja branżowych programów promocji i programów 

promocji ogólnej
• Kampania informacyjno-promocyjna w mediach zagranicznych 

w III/IV kwartale 2014 r.
• Zakup powierzchni reklamowej na samochodach dostawczych 

jeżdżących po Europie (z polskimi produktami)
• Kontynuacja branżowych programów promocji i programów 

promocji o charakterze ogólnym, w tym rozszerzenie o nowe 
rynki tj. Meksyk i ZEA



Dziękujemy za uwag ę! 

Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszaw 

tel.  +48 22 693 57 08
fax  +48 22 693 40 19
Email: mg@mg.gov.pl


