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Data: 14 grudnia 2010r.
Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWS)
Tytuł: Plan Promocji Innowacji
I. Wstęp
A. Skrót analizy sytuacyjnej
Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych grup docelowych
Regionalnej Strategii Innowacji – „RIS” przed realizacją kampanii informacyjno – promocyjnej w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie
i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”,
(zwanych dalej Badaniami Pentora) wykonane przez firmę badawczą
PENTOR wskazuje, że:
n Promowanie samego pojęcia innowacji i budowanie ich pozytywnego
obrazu nie jest potrzebne, przedsiębiorcy chcą być innowacyjni;
n Przedsiębiorcy w większości uważają się za innowacyjnych;
n Innowacyjność kojarzona jest wśród przedsiębiorców z nowością, zmianą,
kreatywnością, otwartością, wdrażaniem nowych rozwiązań;
n Innowacyjność kojarzona jest z pozytywnymi zmianami;
n Silna jest świadomość korzyści płynących z innowacji zarówno na poziomie ogólnym (region, gospodarka i społeczeństwo), jak i szczegółowym
(firmy);
n Głównym zagrożeniem związanym z prowadzonymi działaniami innowacyjnymi identyfikowanym przez grupy docelowe jest ryzyko niepowodzenia;
n Bariery stojące na przeszkodzie działań innowacyjnych grupują się wokół
trzech aspektów :
n finanse,
n mentalność
n biurokracja
n Z badań PENTORA wynika że, zdaniem badanych podmiotów, działania
redukujące te bariery powinny dotyczyć tworzenia rozwiązań pomagających w finansowaniu innowacji, edukowania grup docelowych oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami otoczenia
biznesu oraz samorządami w procesie tworzenia i wdrażania innowacji;
n Punktem wyjścia dla działań informacyjno-promocyjnych jest powyższa
diagnoza postaw grup docelowych RSI;
n Instytucje otoczenia biznesu są dobrym kanałem przekazywania informacji
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na temat nie tylko samej innowacyjności jako zjawiska czy kierunku zmian,
ale także założeń RIS i innych inicjatyw programowych wspierających
innowacje;
n W promocji RIS należy budować komunikaty w sposób innowacyjny,
niestereotypowy.
n Przekaz nie powinien nawoływać do deklaracji zmiany postaw wobec
innowacji a raczej wykorzystywać deklarowane poparcie dla działań proinnowacyjnych i pokazywać możliwość przekucia tych postaw w praktyczne
działania
Kompletny Raport z Badań Pentora został dostarczony zamawiającemu.

B. Skrót celów marketingowych
Celem Planu Promocji Innowacji (PPI) powinno być przekształcenie werbalnie deklarowanego przez przedsiębiorców (zamiennie używane w niniejszym
dokumencie jest określenie „firmy”) poparcia dla działań innowacyjnych
w praktykę. Celem działań promocyjnych powinno być wspieranie budowania
sieci współpracy i zapewnienie łatwego dostępu do konkretnych, rzetelnych
i aktualnych informacji ułatwiających podejmowanie innowacyjnych decyzji.

C. Skrót strategii marketingowych „Być tam gdzie jest biznes”
Strategia marketingowa powinna być budowana na zasadzie etapowania
informacji –
1. Media masowe przekazują krótką i syntetyczną informację, kierującą zainteresowanych do strony internetowej
2. Strona internetowa ma służyć jako centrum informacji o innowacjach,
miejsce budowania sieci współpracy pomiędzy biznesem a jednostkami
naukowo badawczymi (JNB) oraz instytucjami otoczenia biznesu (IOB).
3. Z informacją o stronie internetowej należy również docierać do grup
docelowych poprzez już istniejące sieci współpracy, zwłaszcza
„Business Membership Organizations” (BMO), takie jak np.
Regionalne Izby Gospodarcze.
Podstawową grupą docelową powinni być przedsiębiorcy, jako bezpośredni
beneficjenci procesów innowacyjnych. Zespół zaleca przy tym, by aktywne
(targetowane) działania skoncentrować tylko na ok. 10–15% przedsiębiorstw
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z grupy MŚP, wykazujących potencjał innowacyjny. Z badań PENTORA wynika, że mikroprzedsiębiorstwa należą w zdecydowanej większości do grupy
nie korzystającej z procesów wspierających innowacje, oczywiście informacje
będą dla tej grupy dostępne. Aktywne działania powinny się koncentrować
na grupie ok. 40 tys. firm w województwie śląskim.

D. Budżet
Budżet podzielony jest na 3 grupy:
n Czysty budżet marketingowy (na promocję PPI i promocję konkursów
INNOSILESIA) – 192 964 tys. zł
n Budżet na całkowitą przebudowę wortalu (strony) www.ris.slaskie.pl
i scalenie innych stron (np. ris-silesia.org.pl)
n Budżet na druki i inne działania pomocnicze (gadżety, materiały
konferencyjne, itp.)

II. Pełna analiza sytuacyjna
Skojarzenia związane z innowacją i innowacyjnością wśród grup docelowych RSI cechują się dużym
poziomem ogólności. Innowacyjność kojarzona jest z nowością, zmianą, kreatywnością, otwartością, wdrażaniem nowych rozwiązań.
Termin ten jest używany zamiennie z pojęciami postęp, rozwój. Rozumienie
innowacyjności ma bardzo często postać definicji encyklopedycznych.
Innowacyjność rozumiana jest przede wszystkim w odniesieniu do innowacyjnego produktu lub innowacyjnego procesu.
Kierunek skojarzeń z innowacjami i innowacyjnością jest jednoznacznie pozytywny.
Wynika to z dodatnich konotacji tych pojęć: nowoczesności, kreatywności,
postępu oraz swoistej mody na innowacyjność jako synonimu działań prorozwojowych i przyszłościowych. Wśród przedsiębiorców silna jest świadomość korzyści płynących z innowacji. Innowacyjność jawi się jako jeden
z niezbędnych elementów funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki.
Wśród głównych czynników podejmowania działań innowacyjnych znajdują
się bowiem potrzeby klientów oraz presja konkurencji.
Innowacje to także czynnik rozwojowy, sprzyjający polepszeniu organizacji, warunków życia,
czynnik stymulujący wzrost wiedzy i generujący nowe doświadczenia.
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Głównym zagrożeniem związanym z prowadzonymi działaniami innowacyjnymi identyfikowanym
przez grupy docelowe jest ryzyko niepowodzenia.
Przedsiębiorcy zwracają uwagę na to, że proces innowacyjny jest kosztochłonny, nieprzewidywalny, niepewny.

Niesprawdzone rozwiązania mogą w opinii przedsiębiorców wpłynąć na poczucie bezpieczeństwie
socjalnego (bezrobocie) lub być przyczyną niedostosowania niektórych grup społecznych do powstałych zmian.
Bariery stojące na przeszkodzie działaniom innowacyjnym grupują się wokół
trzech aspektów problemowych: finansów, mentalności i biurokracji.
Pierwsza bariera dotyczy bezpośrednio firm, ale także ich potencjalnych partnerów: instytucje otoczenia biznesu, sektor naukowy, jednostki badawcze.
Bariera ta wynika ze świadomości wysokich kosztów innowacji, ryzyka jakie
trzeba ponieść prowadząc takie działania, braków właściwych źródeł
finansowania czy preferencyjnych kredytów.
Druga bariera dotyczy zarówno otoczenia wewnętrznego firm (kierownictwo
oraz pracownicy) oraz zewnętrznego (partnerzy, klienci, społeczeństwo).
Brak świadomości roli działań innowacyjnych wśród przedsiębiorców, brak
gotowości do podejmowania współpracy w ramach procesów innowacyjnych, opór wobec nowych rozwiązań to główne wskaźniki oddziaływania
wymienionej bariery.
Trzecia bariera ma swoje źródło zarówno w mentalności (np. niezrozumienie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców ze strony prawodawców bądź
urzędników), jak i w finansach (drogi i skomplikowany proces patentowy).
Redukcja barier koncentrować się musi przede wszystkim na tworzeniu rozwiązań finansowania
innowacji, edukowaniu grup docelowych oraz tworzeniu sieci współpracy w dziedzinie tworzenia
i wdrażania innowacji. Konieczna jest synteza wszystkich trzech elementów.
Żaden z nich nie może funkcjonować bez drugiego: rozwiązania finansowe
bez odpowiedniej promocji i instytucji wspierających nie trafią do odpowiednich adresatów.
Potencjał wynikający ze współpracy podmiotów biorących udział w działaniach innowacyjnych bez zapewnienia odpowiednich rozwiązań finansowych
zostanie zmarnowany.
Bez tworzenia sieci współpracy między firmami a ośrodkami badawczymi
i naukowymi oraz bez wzmacniania roli instytucji otoczenia biznesu jako
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elementu łączącego oba środowiska, środki zagwarantowane w postaci
dofinansowania działań innowacyjnych, jak i te przeznaczone na działania
promujące innowacyjność nie przyniosą spodziewanych efektów.
Punktem wyjścia dla działań informacyjno-promocyjnych jest diagnoza postaw grup docelowych
Strategii wobec działań służących wsparciu innowacyjności oraz możliwości współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami
i instytucjami otoczenia biznesu.
Grupą najmniej świadomą istnienia programów wspierających działania
innowacyjne i możliwości współpracy w tym zakresie są przedsiębiorstwa. Instytucjami najaktywniejszymi, a zarazem posiadającymi najlepsze doświadczenia w inicjowaniu współpracy między sektorem nauki
i sektorem przedsiębiorstw są instytucje otoczenia biznesu.
Instytucje otoczenia biznesu są dobrym i użytecznym kanałem promocji innowacyjności oraz RIS
i innych inicjatyw programowych wspierających innowacje.
Instytucje te mają największą wiedzę na temat działań proinnowacyjnych,
a jednocześnie dysponują odpowiednimi możliwościami i doświadczeniem
w użytecznym wykorzystywaniu tej wiedzy, mają także wystarczający kapitał
osobowy, organizacyjny oraz sieci kontaktów sprawiające, że są istotnym
elementem w prowadzaniu działań o charakterze innowacyjnym.
Instytucje otoczenia biznesu są zatem potencjalnym ogniwem łączącym
interesy i cele dwóch pozostałych grup biorących udział w procesie powstawania innowacji: firm i jednostek naukowo-badawczych (w tym uczelni).
Współpraca między tymi grupami z punktu widzenia działań innowacyjnych jest konieczna, tymczasem dostrzec można braki we wzajemnym
zrozumieniu i gotowości do współpracy. Przykłady biernych postaw można
znaleźć w obu grupach. Przedsiębiorcy nie korzystają z pomocy jednostek
naukowych, ponieważ nie są świadomi takich możliwości, zadowalają się
współpracą z innymi firmami w swojej lub innej branży, ograniczają się do
jednostkowych relacji z pojedynczymi naukowcami lub wynalazcami, ale też
spotykają się z barierą braku zainteresowania współpracą ze strony JNB.
Z kolei jednostki naukowo-badawcze narzekając na brak inicjatywy i zainteresowania ze strony przedsiębiorców, same nierzadko zamykają się na sektor
komercyjny nie chcąc lub nie potrafiąc zaproponować firmom niczego, co
mogłoby ich wesprzeć w procesie innowacyjnym. Istotną rolę pośrednika
między tymi dwoma grupami odgrywać może otoczenie biznesu, ponieważ
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ma silne związki z licznym grupami przedsiębiorców. Jednak dopiero współdziałanie wszystkich trzech grup pozwoli w efektywny sposób wykorzystać
potencjał innowacyjny drzemiący w firmach województwa śląskiego.
Jednym z istotnych elementów polityki informowania na temat innowacyjności powinno być tworzenie baz danych na temat działań związanych z innowacyjnością.
Oprócz tworzenia baz informacji istotne jest wzmacnianie oraz promowanie
sieci instytucji wspierających działania innowacyjne. Sieci takie, odpowiednio rozpropagowane pozwolą przedsiębiorcom w łatwy sposób dotrzeć do
odpowiednich podmiotów z obszaru jednostek badawczych lub otoczenia
biznesu, które wspomogą je w procesie wprowadzania innowacji. Rolą władz
samorządowych jest inicjowanie powstawania takich sieci i wyposażanie ich
w środki finansowe w postaci dotacji do innowacyjnych projektów. Potencjalni beneficjenci muszą mieć możliwość dołączenia do tak wykreowanych
międzysektorowych sieci współpracy, ponieważ na dzień dzisiejszy firmy nie
wiedzą, z jakimi instytucjami mogą współpracować oraz na czyją pomoc
mogą liczyć.
Prowadząc działania promujące projekty innowacyjne, w tym RIS, warto
wykorzystywać różnego rodzaju kanały dotarcia do grup docelowych: media
tradycyjne – jako instrumenty zwracania uwagi na istnienie pewnych inicjatyw (odsyłania zainteresowanych do odpowiednich źródeł”), Internet – jako
źródło wiedzy i informacji (strona internetowa powinna stanowić przyjazne
użytkownikowi źródło wiedzy na temat innowacji, zawierać przykłady, opinie
ekspertów, materiały do ściągnięcia, linki do innych stron, solidną bazę wiedzy skonstruowaną tak, by każda z grup docelowych RIS mogła znaleźć tam
użyteczne dla siebie informacje), szkolenia (warsztaty, konferencje) – jako
narzędzia pogłębiania wiedzy firm i instytucji wspomagających innowacje,
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów. Waga komunikacji bezpośredniej BTL wynika z faktu, iż w największy sposób angażuje
jej odbiorców, przez co wpływa na utrwalanie przekazu, trafia to konkretnych
adresatów, nie zaś do przypadkowych widzów czy słuchaczy.
W promocji RIS należy budować komunikaty w sposób innowacyjny i niestereotypowy. Przekaz
powinien koncentrować się na korzyściach, które z wprowadzania rozwiązań innowacyjnych osiągną adresaci kampanii. Powinien także dostarczyć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące
innowacji, pokazywać drogi usuwania barier stojących na drodze do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, w tym także informować o możliwościach wsparcia innowacji ze strony sieci instytucji
otoczenia biznesu, B+R, samorządu.
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Należy także promować dobre praktyki, przykłady sukcesów we współpracy małych i średnich przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym
i badawczym.
Promocja dobrych praktyk w zakresie działań o charakterze innowacyjnym
prowadzonych przez MŚP wskazana jest także w celu stymulowania innowacyjności firm. Powinna się ona łączyć z ukazywaniem znaczenia innowacyjności dla długookresowej pozycji firmy na rynku. Warto w tym kontekście
pokazywać i promować najbardziej innowacyjne firmy w regionie.
Jest jasne, że RIS nie jest bezpośrednim źródłem wspierania (finansowania) firm. Program ten, według deklaracji UMWS, ma prowadzić do osiągnięcia regionalnego konsensusu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz aministracją publiczną
czyli do budowy Regionalnego Systemu Innowacji. Oznacza to, że w praktyce, będzie rodzajem „filtra” czy wytycznej wyznaczającej kierunki wspierania firm w województwie śląskim. Jak się wydaje
przekaz merytoryczny (core idea) może być sformułowany następująco – Poznaj RIS/PRT, jeśli Twój
projekt będzie z nimi zgodny, to masz większą szansę na wsparcie publiczne.
Nie jest wskazane promowanie RSI z wykorzystaniem przekazu brzmiącego
np. „Warto być innowacyjnym – bądź i ty”, ponieważ świadomość roli i znaczenia procesów innowacyjnych jest wysoka. Nie ma więc potrzeby podkreślania komunikatu, który jest oczywisty.
Istotne dla zwiększenia liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność
innowacyjną jest poruszanie w kampanii informacyjno – promocyjnej zagadnień dotyczących kwestii finansowych związanych z tematyką innowacyjności, wprowadzania innowacji. Działania promocyjne powinny zawierać m.in.
informacje na temat dostępnych źródeł finansowania i dostępnych instrumentów finansowych.
W niniejszym dokumencie Zespól ASP traktuje biznes (przedsiębiorstwa)
jako kluczową grupę docelową. W badaniach przeprowadzonych przez
Pentor, przedsiębiorstwa wyraźnie wskazywały, że „czują się poza siecią”,
„są niedoinformowane”, więc wsparcie budowy sieci współpracy uznajemy
za kluczowe zadanie PPI. Jednakże – JST oraz jednostki B+R powinny same
budować sieci współpracy. PPI zakłada jedynie storzenie narzędzia do jej
budowy (stronę www). Zespół ASP sugeruje, aby promować to narzędzie
i zachęcać do korzystania z niego.
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Innowacje mogą przyczynić się do zmiany wizerunku regionu, stać się siłą napędową Śląska i magnesem przyciągającym do województwa ludzi, kapitał, wiedzę.
Do rozważenia jest zatem kwestia włączenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących innowacyjności i RIS do dotychczasowych działań marketingowych województwa, prowadzonych pod hasłem „Śląskie. Pozytywna
energia”. Tym bardziej dlatego, że kampania „Śląskie. Pozytywna energia”
miała pozytywny wpływ na kształtowanie świadomości o regionie (zarówno
wśród mieszkańców, jak i odbiorców z zewnątrz).

A. Branża
1.Definicja branży i biznesu
W kontekście projektu branżę można najogólniej określić jako administrację publiczną (konkretnie samorządową), a jej „biznesem” jest wspieranie
innych podmiotów, głównie firm, w dziedzinie wspierania działań innowacyjnych, zmierzających do budowania gospodarki opartej na wiedzy.
W tym kontekście ważne są trendy technologiczne i opis długofalowych
zachowań przedmiotów oddziaływania administracji. Fakt wspierania procesów innowacyjnych oraz ważna rola administracji w tym zakresie jest, w Unii
Europejskiej oczywistością.
Z tego punktu widzenia należy ocenić trendy technologiczne w biznesie
województwa śląskiego i długofalową reakcję na sytuację rynkową.
2. Historia MŚP w województwie
a. Zmiany technologiczne
Wszelkie dostępne źródła wskazują, że polskie, także śląskie, przedsiębiorstwa niezwykle elastycznie reagują na zmiany technologiczne. Jednakże
nowoczesne rozwiązania są wprowadzane dość ostrożnie, pod wpływem
zmian w popycie (zapotrzebowanie klientów) i wyzwań tworzonych np. przez
wzrost cen środków produkcji. Zespół nie waha się postawić tezy, że firmy
są reaktywne ale nie pro aktywne. Szybko, elastycznie i adekwatnie reagują
na wyzwania, natomiast bardzo rzadko same szukają rozwiązań nowych.
Dane z badań wskazujące, że, luźno rozumianym, działem B+R dysponuje
zaledwie 14% firm potwierdza tę tezę. Jednocześnie firmy bardzo rzadko
współpracują z zapleczem naukowym.
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b. Trendy długofalowe
Z całości badań przeprowadzonych przez PENTOR wynika potwierdzenie
tezy obecnej w literaturze przedmiotu, że polska gospodarka, w tym gospodarka województwa śląskiego charakteryzuje się zdolnością do adaptacji
innowacji, natomiast nie wykazuje cech zdolności do generowania innowacji.
Jest to sytuacja, z punktu widzenia celów projektu, i szerzej, celów rozwojowych województwa śląskiego, wysoce niepokojąca.

B. Produkt (usługa)
„Produktem” oferowanym grupom docelowym jest Regionalna Strategia
Innowacji oraz, w jej ramach, Program Rozwoju Technologii (PRT). Z punktu widzenia grup docelowych, głównie przedsiębiorstw, RSI jest ofertą,
która ułatwia, lub przynajmniej powinna ułatwiać procesy innowacyjne
w przedsiębiorstwach. Powinna dostarczać danych o kierunkach wsparcia
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preferowanych przez administrację oraz dostępnych narzędziach tego
wsparcia. Potraktowanie RIS jako produktu pokazuje następujące trendy:
1. Opowieść o produkcie
a. Rozwój i historia
Analiza została dokonana w ramach innych projektów i jest znana UMWS
– dokumenty są dostępne na http://www.ris-silesia.org.pl//index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=&gid=56&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC.
Warto zauważyć, że po badaniach firmy PENTOR można wskazać, że RIS,
jako produkt może być opisany następująco:
b. Etap życia produktu
Można opisać fazę istnienia tego produktu na dwa sposoby:
n Wprowadzenie. Ta faza dotyczy kluczowej grupy docelowej czyli firm. Taki
wniosek wynika wprost z badań PENTORA, gdzie poziom „świadomości
istnienia” RIS jest bardzo niski, w zasadzie kilkuprocentowy;
n Wzrost. Ta faza dotyczy IOB, gdzie świadomość istnienia RIS, to czym się
zajmuje i co z tego wynika, jest znacząco wyższa.
Ten rozziew między grupami docelowymi niesie bardzo ważne konsekwencje
marketingowe, o czym dalej,
c. Zastosowania RIS
(1)Podstawowe
Podstawowym zastosowaniem RIS, z punktu widzenia grup docelowych jest
wiedza o kierunkach wsparcia finansowego (wyżej wspomniany „filtr”), lub
przynajmniej informacja o takim wsparciu. Finanse są wskazywane jako największa bariera we wdrażaniu innowacji w firmach. Zaznaczamy przy tym, że
firmy niekoniecznie oczekują bezpośredniego wsparcia finansowego, ale bardziej wsparcia procesowego obniżającego bariery wdrażania innowacji oraz
(ewentualnie) multiplikującego korzyści. Kluczowym „towarem”, który może
zaoferować RIS jest więc informacja.
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(2)Drugorzędne
Zastosowaniem drugorzędnym RIS jest korzyść społeczna. Firmy (na poziomie deklaracji werbalnych), widzą ogólnospołeczne korzyści z wdrożenia
innowacji (por. rysunek)
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(3)Potencjalne
Korzyścią potencjalną byłoby, co również potwierdzają badania, obniżenie
poziomu społecznego stresu wynikającego z traktowania innowacji jako
czegoś co zagraża miejscom pracy.

d. Image i reputacja
Jak wynika z badań, „image” produktu ma dwa aspekty: innowacje jako takie
i RIS. W tym pierwszym aspekcie image jest utrwalony i pozytywny. Nikt nie
chce być postrzegany, także z przyczyn kulturowych jako nieinnowacyjny lub
przeciwny innowacjom.
Jednakże RIS może być opisany, ze względu na niską świadomość społeczną, jako „no image at all”, czyli nie posiadający wizerunku. W rezultacie niezbędne będzie wykreowanie istnienia RIS w świadomości grup docelowych.
e. Silne strony usługi
Z punktu widzenia grup docelowych produkt posiada dwie kluczowe silne
strony:
e.1. Jasno określa priorytety administracji i pokazuje (na co najmniej kilka
lat) jakimi będzie się kierowała priorytetami w dziedzinie wsparcia innowacji, te priorytety są zapisane w RIS i PRT;
e.2. Pokazuje jak (jakimi środkami) będzie wspierała procesy innowacyjne
i w jakim układzie instytucjonalnym.
f. Słabe strony usługi
Kluczową słabością usługi jest jej niska recepcja (niewielki poziom świadomości). Jak pokazuje poniższy rysunek, rzeczywista świadomość RIS jest,
w biznesie, na poziomie 5%. Tak bowiem należy czytać wskaźnik świadomościowy – mniejszy procentowo wskazuje, że respondent był w stanie powiedzieć coś konkretniejszego na temat RIS, a nie tylko wymienić jej nazwę.
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1. Wzorce sprzedaży produktu
Sposób promocji produkt „RIS”. Oferta dla grup docelowych. Czynnik
różnicujące.
a. Czynniki różnicujące
Czynniki różnicujące są niewidoczne i indukowane (psychologiczne). Oznacza to, że oferta RIS wymaga opisu i używania zróżnicowanych, głównie merytorycznych argumentów. Oznacza to, że trzeba przekonać grupy docelowe,
że z tymi argumentami warto się zapoznać. Promocja RIS (i jej recepcja)
będzie musiała przybrać postać tzw. przetwarzania centralnego, wymagającego zaangażowania i wysiłku (przynajmniej w kategoriach pracy umysłowej
i poświęcenia czasu), ze strony grup docelowych. Innowacje są postrzegane
jako ryzykowne, chodzi więc o to, by przedsiębiorca rozważając „korzyści
i zagrożenia” skłaniał się dzięki dostarczonym w kampanii informacjom
w kierunku tych drugich.
(1) Wyłączne czy niewyłączne
Jak wskazują wszystkie dostępne Zespołowi ASP dane, promocja RIS będzie
zadaniem bardzo trudnym, czego dowodzą choćby informacje zawarte
w badaniu firmy PENTOR. Co więcej RIS jest jednocześnie działaniem wyłącznym i niewyłącznym. Wyłącznym dlatego, że nie ma drugiego RIS w województwie śląskim. Niewyłącznym, co najmniej z następujących powodów:
(1).1. Inne RIS. Część przedsiębiorstw, zwłaszcza nieco większych (mieszczących się np. w kategorii „średnie”) może mieć oddziały w innych
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województwach, a nawet za granicą (Czechy, Słowacja). Pojawia
się więc możliwość swego rodzaju arbitrażu pomiędzy RIS. Chodzi
oczywiście o warstwę informacyjną (RIS jako „filtr”). „Wyłączność”
taktujemy jako kategorię terytorialną. Biorąc pod uwagę wyniki badań
desk research pokazujące, spore różnice pomiędzy RIS w różnych
regionach kraju (kierunki działań, priorytety) pojawia się możliwość,
zwłaszcza dla dużych firm, swoistego „arbitrażu” pomiędzy RIS-ami.
Przez „arbitraż” rozumie się, że firma, mając jakiś projekt innowacyjny, może szukać takiego RIS-u, który jej będzie bardziej odpowiadał,
a nie dopasowywać się do priorytetów RIS-Silesia.
Arbitraż może być opisany jako następujące działanie: Mój projekt może
zostać odrzucony biorąc pod uwagę zapisy RIS/PRT, ale może gdzie
indziej ten filtr jest ustawiony inaczej?
(1).2. Istniejące inne schematy wspomagania procesów innowacyjnych, np.
kredyty bankowe ze zwrotem części nakładów (np. schemat EBRD
dotyczący efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii)
(1).3. „Aniołowie biznesu” i fundusze venture capital.
Punkty (1).2. i (1).3. też należy odczytywać jako możliwość arbitrażu
informacyjnego.
Biorąc pod uwagę ten kontekst promocja RIS powinna opierać się o:
b. Pozycjonowanie w umyśle klienta
„Tutaj(strona internetowa RIS) dostaniesz to, do czego już jesteś przekonany. Innowacyjność w zgodzie z RIS jest prostsza, tańsza w realizacji i myślisz
może zyskać pomoc publiczną”.
c. Przewagę w stosunku do konkurencyjnych źródeł informacji
Proponowaną korzyścią jest „jednoźródłowość”. „Tu dostaniesz wszystkie
potrzebne informacje”.
W sensie praktycznym będzie to nowa (w sensie projektu, funkcjonalności
i zawartości) strona www.ris.slaskie.pl
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3. Rozwój produktu
Zespół ASP wiedząc, że UMWS prowadzi działania zmierzające do zdecydowanej poprawy wyżej wymienionej strony, oferuje wsparcie projektowe
(graficzne) w tym procesie.

C. Rynek (grupy docelowe)
1. Definicja i umiejscowienie rynku
a. Zidentyfikowane segmenty rynkowe
(1) Aktualne
Rynek aktualny jest jasno zdefiniowany. Są nimi MSP, JNB i IOB mieszczące
się w województwie śląskim i w nim działające.
(2) Potencjalne
Przez rynek potencjalny można, dla celów projektu, rozumieć jeszcze nie istniejące ale planowane nowe przedsięwzięcia w województwie. Ewentualnym
rynkiem potencjalnym mogą być partnerzy zewnętrzni śląskich przedsiębiorców, zwłaszcza instytucje otoczenia biznesu np. banki.
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b. Oczekiwania przedsiębiorców

c. Charakterystyka obszaru działania
(1) Geograficzna
Województwo śląskie, jednakże ze wskazaniem na miasta.
(2) Demograficzna
Właścicielami firm są osoby (głównie) 25+, przy czym w zasadzie nie ma
górnej granicy wieku. Jedynym ograniczeniem działań promocyjnych jest to,
że nie są skierowane do dzieci/młodzieży.
(3) Psychograficzna
Pod względem charakterystyk psychograficznych apel powinien być kierowany, co oczywiste, do grupy „pionierów”. W każdej populacji, także przedsiębiorców, jest takich osób (według różnych źródeł) 3-5%. Zakładając, że samo
założenie firmy oznacza nieco większą skłonność do ryzyka, można założyć
ok. 10% udział takich osób. Tylko takie osoby akceptują ryzyko jako normę,
a samo podjęcie innowacji jest postrzegane jako ryzykowne.
(4) Behawioralna
Osoby aktywne, poszukujące informacji, rozwijające swoje przedsięwzięcia.
Osoby mające mikroprzedsiębiorstwa (głównie w sprzedaży detalicznej)
prawdopodobnie nie będą odbiorcami Strategii.
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2. Definicja naszych klientów
Opisana w innych dokumentach.

D. Przeszłe strategie promocyjne
Opisane w innych dokumentach. W tym miejscu istotne jest jedynie wskazanie, że według wyników badań, były to strategie mało skuteczne.

E. Czynniki zewnętrzne (środowiskowe) Analiza PEST (political, economical, sociological,
technical)
1. Gospodarka
a. Aktualny stan
Gospodarka Polski dość dobrze znosi kryzys ekonomiczny, jednakże problemem może być błyskawicznie narastające zadłużenie państwa. Widoczny
trend do podnoszenia podatków może skutkować ograniczeniem chęci do
inwestowania, zwłaszcza w nowe technologie. Dane dotyczące przepływów
finansowych wskazują, że polskie firmy mają niski stopień wiary w poprawę
sytuacji ekonomicznej. Skłonne są do inwestycji w obniżanie kosztów bez
wzrostu potencjału („produkować tyle samo, po niższych kosztach”).
b. Przewidywania biznesowe i prognozy ekonomiczne
2. Sytuacja polityczna
Czynnikiem, który może wpłynąć na RSI/PPI są wybory samorządowe (listopad 2010). Zespół zakłada jednakże, że na szczeblu realizacyjnym nie będą
miały one istotnego wpływu i formułuje niniejszy program przy założeniu, że
zmiany polityczne nie będą miały na niego wpływu.
3. Problemy społeczne
W kontekście programu innowacja powinna być oswojona, a jej wprowadzanie pokazywane jako szansa na rozwój i nowe (nowoczesne) miejsca pracy.
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4. Zmienne technologiczne
Zgodnie z założeniami dotyczącymi innowacji opisanymi w RSI/PRT promujemy te kierunki działania, które wynikają z tych dokumentów.

F. Cele i strategia UMWS w kontekście PPI.
Kluczowym celem jest przekształcenie werbalnej (świadomościowej) akceptacji dla innowacji w działania w sferze realnej. Cele „twarde” są określone
w RSI (Sama RSI oraz „Program Wykonawczy” do tejże)

G. Potencjalne problemy marketingowe
Najważniejszym potencjalnym problemem może być brak reakcji na przekaz
promocyjny. Akceptacja dla innowacji będzie utrzymywać się w sferze werbalnej, bez „przełożenia” na działania w sferze realnej. Kluczową słabością
jest „poczucie opuszczenia informacyjnego” w firmach – przekonanie, że są
„poza siecią”.
Drugim problemem jest minimalny budżet marketingowy (140 tys. zł). Dal
zespołu ASP nie jest pewne
czy jest to kwota wystarczająca dla uzyskania „zauważalności” działań
promocyjnych. Niski budżet można do pewnego stopnia rekompensować
wysokiej jakości kreacją, jednakże sama kreatywność nie zastąpi pieniędzy.

H. Potencjalne okazje marketingowe
Kluczową okazją jest wyczerpywanie się prostych rezerw wzrostu. Polska
przestaje być miejscem „taniej pracy”, a świadomość, że tylko innowacje
mogą zapewnić przetrwanie i trwały wzrost firm jest coraz powszechniejsza.
Okazją jest także istnienie szerokiej sieci IOB, uczelni i JNB, które mogą
wspierać procesy innowacyjne.

III. Cele marketingowe PPI
Celem Programu Promocji Innowacji (PPI) powinno być przekształcenie
werbalnie deklarowanego poparcia dla działań innowacyjnych w praktykę.
Celem powinno być wsparcie tego procesu (zaproponowanie instrumentów
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prawnych i finansowych) ułatwiających budowanie sieci współpracy.
Drugim celem powinno być zapewnienie łatwego dostępu do jasnych,
konkretnych, rzetelnych i aktualnych informacji ułatwiających podejmowanie
decyzji w zakresie działań innowacyjnych.
Celem NIE POWINNO być budowanie werbalnych (deklaratywnych) postaw
proinnowacyjnych – ten cel został już osiągnięty.
Celem działań PPI nie powinno być namawianie biznesu do składania deklaracji o tym, że innowacje są ważne i należy je cenić. Takie deklaracje były
składane w badaniach. Biorąc pod uwagę model piramidy reklamowej (AIDA
– awareness, interest, desire, action), możemy, na podstawie badań opisać
sytuację następująco:
Poziom podstawowy – świadomość (awareness). Ten jest już osiągnięty.
Badania wskazują, że przedsiębiorcy mają świadomość znaczenia innowacji
i deklarują postawy proinnowacyjne. Dla jasności i odwracając sytuację –
NIE DEKLARUJĄ, że są wrogami innowacji i uważają je za zbędne
i niepotrzebne;
Poziom drugi – zainteresowanie (interest). Można wnosić, że biznes jest
zainteresowany innowacjami, ale wskazuje liczne przeszkody (w tym głównie
finansowe) by;
Przejść do poziomu trzeciego, to jest „pożądania” (desire). Ten poziom
definiuje się jako stan bezpośrednio przed podjęciem działania. „Chcę coś
zrobić i szukam sposobu jak”. Można jasno stwierdzić, że kluczowym problemem jest przejście z poziomu II do poziomu III, to jest od werbalnego
zainteresowania innowacjami do podejmowania kroków zmierzających do
ich wdrożenia;
Poziom czwarty i ostatni do „action” czyli działanie.
Kluczowy wniosek z literatury przedmiotu jest następujący – aby doszło do
działania (action) niezbędne jest przejście wszystkich stopni piramidy po
kolei. Zdaniem zespołu ASP, grupy docelowe stoją już na pierwszym, może
częściowo na drugim stopniu piramidy. Oznacza, to, że apele promocyjne
(w skrócie – kreacja kampanii) nie powinny już być budowane na zasadzie
„bądźcie proinnowacyjni” – byłoby to niepotrzebne cofanie się. Naszym zdaniem powinniśmy namawiać do działania, do podejmowania praktycznych
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kroków związanych z wdrożeniem innowacji i tak też budujemy nasze
propozycje.

VI. Strategia marketingowa
A. Ogólna strategia marketingowa
Kluczowym założeniem jest dostarczanie informacji.
Jak to pokazują badania – grupy docelowe oczekują różnego typu informacji,
co przekłada się na strategie dotarcia do poszczególnych rynków.

B. Idea podstawowa. Oparta jest na następujących założeniach:
n Kampania powinna być nietypowa i innowacyjna w formie.
n Kampania powinna być dwutorowa – krótka i powszechnie dostępna
informacja, kierująca na stronę www, oraz rzetelna informacja dotycząca
innowacji na stronie internetowej.
n Kampania powinna jasno komunikować, że w jej centrum jest RIS – chodzi
o pobudzenie i rozszerzenie świadomości istnienia tego programu;
n Kampania powinna być spójna w wyrazie. Komunikacja obecnie jest głównie komunikacją wizualną;
n Kampania powinna sugerować przekaz informacyjny;
n Kampania powinna być, w warstwie werbalnej, zmienna. Przekazy powinny
być dowcipne, przewrotne i poważne – tak, by każdy z grupy docelowej
mógł znaleźć coś dla siebie;
n Kampania powinna nawiązywać do identyfikacji województwa śląskiego.
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B.1. Proponujemy wobec tego następujące rozwiązania:
Projekt czysto typograficzny, oparty na jednolicie sformatowanym tekście;
Projekt operuje jednym z kolorów podstawowych województwa śląskiego
(żółty);

Key visual (podstawowe rozwiązanie wizualne)
1. hasła prowokujące, zabawne

no RIS no FUN
www.ris.slaskie.pl

www.ris.slaskie.pl

zaRISykuj
www.ris.slaskie.pl

innowacja mnie
nie interesuje
bankrut

www.ris.slaskie.pl

www.ris.slaskie.pl

RIStart
your business
www.ris.slaskie.pl
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2. hasła nawiązujące do sloganu promującego
województwo śląskie: Śląskie. Pozytywna energia

3. hasła proumjące pomysł i wynalazczość
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4. hasła promujące Śląsk jako region innowacyjny
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B.2. Zalety rozwiązania:
n Uniwersalność (względnie stała grafika/zmienny przekaz werbalny);
n Elastyczność – projekt można dopasować do każdego medium (Internet,
druki, film, multimedia, działania ambientowe);
n Nietypowość – reklama nie operująca obrazem jest bardzo rzadka, kampania z pewnością się wyróżni;
n Kampania jest wyróżniająca się – nie usiłuje realizować dość powszechnych w promocji instytucji samorządowych schematów.
n Kampania odwołuje się do kolorystyki (logo) województwa śląskiego;
n Kampania „sprzedaje” pełną nazwę programu.

C. Dokładne strategie marketingowe/medialne
1.Rynek docelowy – małe i średnie przedsiębiorstwa
a. Produkt – strona www oferująca komplet użytecznych informacji
o innowacjach w ogóle i RSI w szczególności. Opis produktu i sposób
pracy z nim został podany wyżej.
b. Cena – dostęp do informacji będzie dla firm darmowy. Ewentualny koszt
pojawi się wyłącznie w aspekcie konieczności poświęcenia czasu
c. Dystrybucja – strona jest usługą – nie będzie fizycznie dystrybuowana
d. Promocja
(1) Sprzedaż osobista
– narzędzie będzie wykorzystywane. Zespół zakłada, zgodnie z wynikami badań, że kontakt osobisty będzie jednym z najważniejszych kanałów „sprzedaży” RSI. Zakładamy dwie formy kontaktu osobistego: poprzez prezentacje
przygotowywane przez pracowników/współpracowników RSI na targach,
konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez inne podmioty (głównie BMO) oraz organizowanie własnych spotkań i konsultacji.
Zespół zaleca koncentrację na obecności na działaniach organizowanych
przez inne podmioty. Działanie takie będzie szybsze, tańsze i wygodniejsze,
niż organizowanie własnych spotkań. Lista powinna być ustalana na bieżąco,
we współpracy z BMO. Zespół wyraźnie zaznacza, że odbył wstępne rozmowy w tym zakresie i jest w pełni przekonany, że taka forma promocji RSI
okaże się bardzo efektywna. Innym kanałem sprzedaży osobistej powinna
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być obecność na spotkaniach organizowanych przez podmioty komercyjne,
głównie targi. Targi stają się obecnie nie narzędziem sprzedaży a wymiany
informacji i jest to – według badań – kanał bardzo efektywny. Lista targów
w województwie śląskim (i ewentualnie w województwach sąsiednich) pozostaje do ustalenia.
(2) Reklama
Zakładamy wykorzystywanie tej formy kontaktu z rynkiem
w trzech formach:
(2).1. Kampania typu ambientowego z wykorzystaniem promocji RIS na
bankomatach i w ich otoczeniu. Jest to rozwiązanie w Polsce rzadkie,
można liczyć na dobre wsparcie PR w mediach (Typu „pierwsza taka
kampania zorganizowana przez samorząd w Polsce”). Można też liczyć na
współpracę banków, zwłaszcza tych, których kluczową grupą docelową
są firmy z sektora MŚP.
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(2).2. Kampania internetowa. Zespół zaleca wykonanie kampanii internetowej w czterech formach:
Kampania banerowa (graficzna) na stronach biznesowych (typu Money.pl,
wyborcza.biz) z geotargetowaniem na województwo śląskie;
Kampania banerowa na stronach mediów specjalistycznych działających na
rynku biznesowym województwa śląskiego Wstępnie proponujemy wnp.pl,
euro perspektywy.pl oraz euro1 5.pl2, oraz innych.
Kampania adwords w wyszukiwarce Google;
Wzajemne promowanie się na innych stronach UWMS, samorządów lokalnych i instytucji partnerskich (np. GAPP, GARR, Fundusz Górnośląski, RIG,
RIPH, itp.)2;
Działania Search Engine Optimalization (SEO). Absolutnie niezbędne, zalecamy stały kontrakt z wyspecjalizowaną firmą.
(3) Direct marketing
Zakładamy wykorzystanie tej formy w ograniczonej postaci, głównie przy
okazji konkursów INNOSILESIA kierowanych do samorządów oraz działań
skierowanych do uczelni czy JNB. Tych instytucji jest na tyle mało, że relacja
koszt/efekt uzasadnia zastosowanie takich narzędzi. Możliwe jest także dotarcie z taką informacją do BMO, tam gdzie nie będzie możliwości spotkań
osobistych.
(4) Promocja sprzedaży
– narzędzie nie będzie stosowane. Informacja będzie dostarczana za darmo.
(5) Public Relations
Bezwzględnie konieczne. Zakładamy wykorzystanie tradycyjnych i internetowych media relations tj. współpracę z biurem prasowym UMWS oraz
uruchomienie wirtualnego biura prasowego na stronie www.ris.slaskie.pl

1. Dodatkowym atutem jest posiadanie przez te media baz danych firm co jest istotne w kontekście
działań adresowych oraz wersji papierowych. Art. 4 PZP zwalnia z procedury zamówienia publicznego reklamę internetową co oznacza, że można ją zamawiać z wolnej ręki. Jednakże należy
rozmawiać z działami reklamy tych pism o innych formach współpracy, oprócz reklamowej. Po
wstępnych rozmowach z wnp wiemy, że będą one otwarte na propozycje.
2. W tym wypadku zakładamy, że emisja będzie darmowa – ASP dostarczy gotowe banery flash/gif
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(6)Materiały pomocnicze
Bezwzględnie konieczne. Zakładamy produkcję takich materiałów według
jednolitej linii kreacyjnej PPI. Nakłady, formy i terminy produkcji – do
ustalenia z UMWS. Jest jednakże oczywiste, że niezbędna będzie produkcja
materiałów konferencyjnych, oznakowania zewnętrznego, być może stoisk
targowych i druków informacyjnych.

(7) Sprawy wątpliwe i zalecenia negatywne
n Facebook i inne media społecznościowe. UMWS ma stronę na facebooku,
zespół nie zaleca osobnej strony dla RIS. „Tablica” powinna być wykorzystywana do promocji wydarzeń związanych z RIS;
n Do rozważenia pozostają mikroblogi (Twitter/Blip). Zespół zaleca dopasowanie się do decyzji biura prasowego UMWS w tym zakresie;
n Telewizja. Rekomendacja negatywna dla płatnej reklamy. Zasięg Telewizji
Katowice i TVS (a tylko te mamy do wyboru), w naszych grupach docelowych jest marginalny. Porównanie zasięgu i kosztów wskazuje, że nie
usprawiedliwiają one działań w tym kanale promocyjnym, Rekomendacja
pozytywna dla działań PR;
n Radio. Rekomendacja negatywna dla płatnej reklamy, głównie ze względu
na słaby zasięg społeczny regionalnych/lokalnych stacji radiowych – w województwie śląskim absolutnie dominuje RMF FM, Zespół zaleca obserwację rynku – widoczne odrodzenie PR Katowice może skłonić do zmiany
decyzji. Rekomendacja pozytywna dla działań PR.;
n Prasa ogólnodostępna. Rekomendacja negatywna dla płatnej reklamy.
Badania PENTORA pokazują, że jest ona uważana przez naszą grupę
docelową za niewiarygodną;
n You Tube. Rekomendacja pozytywna. Zalecamy uruchomienie własnego
kanału na You Tube. Strona internetowa przewiduje tuto riale w formie
krótkich filmów edukacyjnych, gdzie w roli ekspertów mają wystąpić osoby
(właściciele, menedżerowie) z firm, które z sukcesem wdrożyły innowacje.
Te filmy powinny zaistnieć na You Tube;
n PR – media relations powinny być prowadzone w stosunku do wszystkich
mediów, także i tych, co do których nie zalecamy wydatków z budżetu
reklamowego. Można ewentualnie rozważać współpracę programową
z mediami elektronicznymi;
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n Inne media społecznościowe. Zalecamy wstępnie obecność w wyspecjalizowanych lokalizacjach poświęconych biznesowi i innowacjom.

V. Kreacja
Proponowany zestaw haseł jest wstępny i do dyskusji. Zespół uważa jednakże, że zasada podstawowa, to jest różne hasła:
n Polskie, angielskie, w gwarze;
n Kierowane do kobiet i mężczyzn,
n Poważne, dowcipne, przewrotne;
n Krótkie i dłuższe;
powinna zostać utrzymana.
Adres internetowy powinien być bardzo mocno eksponowany.

VI. Harmonogramy
Zespół założył, że głównym tematem kampanii powinna być strona internetowa. Ponieważ trwają obecnie prace nad jej przebudową, proponujemy by:
A. Jesień 2010 przeznaczyć na działania przygotowawcze (kreacja i produkcja materiałów wspierających, budowa i testy strony internetowej);
B. I kwartał 2011 można także wykorzystać do promocji konkursów w ramach
projektu INNOSILESIA. Narzędzia promocji powinny być adresowe, z wykorzystaniem proponowanej kreacji;
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C. Styczeń – uruchomienie strony, działania PR, działania w mediach społecznościowych. Niezbędny będzie okres wstępnych prób, standardowo
taki okres trwa ok. 6 tygodni;
D. Dużą kampanię medialną planujemy na marzec/kwiecień 2011, z możliwą
powtórką jesienią 2011r.;

VII. Pomiar, rewizja i kontrola
Zalecamy standardowe metody pomiaru skuteczności działań internetowych
(wejścia, zapisy na newsletter/RSS, ilość ściągnięć materiałów do pobrania).
Szczegółową listę kryteriów gotowi jesteśmy zaproponować po rozmowach
z firmą przebudowującą stronę www.
Zalecamy także, być może w tańszej formie, powtórzenie badań nad świadomością istnienia RIS w grupach docelowych, jednakże takie sprawdzenie
powinno być dokonane na maksimum 6 tygodni po kampanii.

VI. Budżet marketingowy
A. Budżet ramowy
Alokowany przez UMWS na poziomie 192,964 tys. zł brutto, na czyste działania marketingowe (bez druków i kosztów przebudowy strony).
Zespół zaznacza, że budżet ten, biorąc pod uwagę wiedzę rynkową, doświadczenie z planowania mediów i realia rynku śląskiego, może być
nieadekwatny, tj. za mały. Jest to jeszcze jeden czynnik, który skłania zespół
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ASP do rekomendowania nietypowego rozwiązania kreatywnego. Literatura
przedmiotu wskazuje, że kreatywna kampania może ograniczyć negatywny
wpływ niewielkiego budżetu, jednakże z góry nie można stwierdzić czy tak
się stanie.

B. Szczegółowy budżet I kampanii (wiosna 2011) [kwoty netto]
				

Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe zespół proponuje by

				

budżet marketingowy podzielić następująco:
1. Kampania ambientowa (bankomaty) – ok. 40 tys, zł
2. Kampania internetowa – ok. 40 tys zł
3. Działania wspierające w mediach specjalistycznych (np. Nowy Przemysł,
biuletyny RIG) – 20 tys.
4. Materiały collateral (broszury, ulotki, materiały multimedialne) – 20 tys.zł
5. Spotkania (logistyka) – 15 tys. zł
6. Rezerwa – 5 tys. zł

C. Proponowany budżet kampanii na lata 2012–2015
Przyjęto następujące założenia:
1. Czas trwania kampanii: 3–4 miesięce [luty–czerwiec – corocznie]
2. Format kampanii – połączenie działań pulsujących i stałych
3. Koszty podane netto (bez VAT), według cenników obowiązujących w momencie sporządzenia dokumentu.
4. Target: jak opisano wyżej, tj. głównie biznes (w MŚP) oraz IOB i społeczność badawcza
5. Kluczowy cel informacyjny i miernik sukcesu kampanii – wzmożony ruch
na stronie ris silesia.
Pozycje kosztów (szacowane):
1. Kreacja całości kampanii, wraz z produkcją spotów wideo i internetowych,
pozostałe materiały w formie gotowej do druku. Łącznie: ok. 40 tys. zł
2. Kampania bilboardowa: założono 250 bilboardów na województwo
(150 aglomeracja, 60 ROW, 20 Bielsko, 20 Częstochowa), czas 1
miesiąc. Cennikowo 800 zł × 250 = 200 000 zł.
a. Możliwość powtórzenia np. w 4. miesiącu kampanii – co najmniej
200 000 zł.
3. Kampania internetowa (kluczowa dla całości). Proponowane środki:
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a. Klasyczna reklama banerowa (graficzna), geotargetowana
na województwo, portale i strony biznesowe, specjalistyczne, poświęcone innowacjom, strony stowarzyszeń
gospodarczych. Koszt miesięczny ok. 40 000 zł (w różnych
formach i miejscach) – razem 4 miesięce stałych działań –
160 000 zł.
b. Kanał społecznościowy – proponowane wyłącznie społeczności biznesowe, głównie GoldenLine i LinkedIn – całość
za 4 miesięcy – ok. 30 000 zł
c. Adwords w Google – ok. 80 000 (20 tys. zł miesięcznie)
d. Razem Internet – 300 000 zł, uwaga! Do wynegocjowania
są spore rabaty, sięgające 30–40% (poza Google)
4. Prasa specjalistyczna i drukowane biuletyny izb gospodarczych
– przy założeniu 5–7 tytułów i reklamy wielkości 1/1 lub ½ strony, koszt całości powinien się zamknąć w granicach 70 000 zł.
5. Konferencje i spotkania – założone ok. 3 tys. za spotkanie,
3 spotkania w miesiącu – razem 18 tys (koszty techniczne,
materialy promocyjne, logistyka, oznakowanie, honoraria ekspertów, catering, bez kosztu
wynajmu sal)
6. PR i mediarelations – materiały, monitoring mediów, spotkania, śniadania prasowe, gadżety, prowadzenie wirtualnego
biura prasowego na stronie RIS, wyjazdy studyjne – 6 tys. zł
miesięcznie – razem 24 tys. zł
7. RAZEM CAŁOŚĆ 750 000 zł, z jedną kampania bilboardową
550 000 tys.
W literaturze marketingowej uznaje się, że skuteczny przekaz
powinien dotrzeć do grup docelowych ok. 3 razy (por. np.
J. Sissors, L. Bumba, Advertising Media Planning, 5th ed., NTC
Business Books, 1996, s. 140). Kombinacja danych z mediów
śląskich oraz wielkości grup docelowych skłania Zespół ASP
do zaproponowania takiego właśnie budżetu. Bardziej szczegółowy budżet (konkretne media, formaty reklam, itp.) jest
w zasadzie niemożliwy do wykonania, choćby z tego względu,
że w lutym 2011 nastąpią zmiany ramówek mediów transmisyjnych (radio, TV), sytuacja na rynku prasy jest całkowicie
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niejasna, a dokonywanie jakichkolwiek ekstrapolacji dotyczących Internetu jest bardzo wątpliwe.
Dość dokładnie można stwierdzić, zakładając kilkuprocentową
inflację, względną stabilności wielkości grup docelowych
(kluczowa – biznes to ok. 400 tys. firm) i brak zasadniczych
zmian makro (tzw. PEST – Politics, Economy, Social &Technology), że budżet netto w wysokości 0,5/0,7 mln. zł rocznie
powinien być adekwatny (z kwotą rzędu 50/60 tys. na coroczne badania ewaluacyjne).

