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1

Raport z przeprowadzanych działań promocyjnoinformacyjnych

Zgodnie z założeniami koncepcji uspołecznienia procesu przygotowania strategii
„Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”, na terenie
obszaru funkcjonalnego podjęty został szereg działań promocyjno-informacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniej promocji projektu, wykorzystana została możliwość
informowania o nim za pomocą:
 prasy,
 radia,
 Internetu,
 telewizji,
 ekranów ledowych.

1.1 Prasa – informacje dotyczące projektu
Publikacja sponsorowanych artykułów prasowych odbywa się raz w miesiącu
w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska”, który swoim zasięgiem obejmuje teren całego
OF PN 2020. W ostatnie piątki miesiąca do dziennika dołączany jest regionalny
magazyn weekendowy, który podaje informacje dla sześciu następujących
miejscowości: Brzeg, Nysa, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik oraz Głubczyce.
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Treść artykułów, zgodnie z założeniami, zajmuje pół strony formatu gazety.

W okresie od marca do czerwca 2015 r. opublikowano 4 artykuły:
 publikacja artykułu prasowego w marcu 2015 r.,

publikacja artykułu prasowego w kwietniu 2015 r.,
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 publikacja artykułu prasowego w maju 2015 r.,
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 publikacja artykułu prasowego w czerwcu 2015 r.

1.2 Prasa – informacje dotyczące konsultacji społecznych
Zgodnie z założeniami koncepcji oraz harmonogramem projektu, w okresie od
marca do czerwca 2015 r. opublikowano jeden artykuł informujący o organizowaniu
konsultacji społecznych i zachęcający mieszkańców terenu OF PN 2020 do wzięcia
udziału w spotkaniach.
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 Publikacja artykułu prasowego zachęcającego do udziału w konsultacjach
w kwietniu 2015 r.

1.3 Kampania promocyjno-informacyjna w radiu
Emisja spotów informacyjnych odbywa się na antenie Radia Park (należącego do
firmy Radio Park sp. z o.o.), które obejmuje swoim zasięgiem całe województwo
opolskie, a więc również teren całego OF PN 2020.
Treść 30-sekundowego spotu została dostosowana do obecnego etapu pracy nad
strategią.
Tabela 1 Treść spotu dotyczącego badania
Data

marzec 2015 r.
(1 spot – 30 sek.,
razem 3 emisje)

Treść spotu dotyczącego badania
Pragniemy poinformować, iż badania dobiegły końca. Wyniki,
zgodnie z ustaloną metodologią, pozwoliły na opracowanie
Strategii Rozwoju Transportu. Celem Strategii jest poprawa
sytuacji w obszarze transportu, co przyczyni się do poprawy
dostępności komunikacyjnej w regionie.
Dziękujemy za udział w badaniach i zachęcamy do udziału
w konsultacjach społecznych.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii oraz środków krajowych.
W ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Transportu
firma Collect Consulting SA rozpoczyna II etap konsultacji
społecznych.
Zapraszamy
wszystkich
mieszkańców
Obszaru
Funkcjonalnego na bezpłatne konsultacje społeczne, które
odbędą się w okresie kwiecień–maj 2015 r.
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kwiecień 2015 r.
(1 spot – 30 sek.,
razem 3 emisje)

Szczegółowy harmonogram spotkań będzie opublikowany na
stronie internetowej www.partnerwstwo-nyskie2020.pl
Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Dzięki aktywnemu
udziałowi w spotkaniach będą Państwo mieli bezpośredni
wpływ
na
poprawę
transportu
publicznego
oraz
indywidulanego.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii oraz środków krajowych.

Data

Treść spotu dotyczącego badania
W ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Transportu
firma Collect Consulting SA zakończyła II etap konsultacji
społecznych.
Zapraszamy
wszystkich
mieszkańców
Obszaru
Funkcjonalnego do wypełnienia ankiety elektronicznej!

maj 2015 r.
(1 spot – 30 sek.,
razem 3 emisje)

Celem przeprowadzanej ankiety jest poznanie opinii
mieszkańców na temat stanu transportu publicznego i ich
oczekiwań co do planowanych usprawnień.
Ankieta dostępna
nyskie2020.pl

jest

na

stronie:

www.partnerstwo-

Zabierz głos! Wypełnij ankietę!
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii oraz środków krajowych.
Dobiegł końca II etap konsultacji społecznych
opracowywanie wizji, misji i celów strategicznych.

czerwiec 2015 r.
(1 spot – 30 sek.,
razem 3 emisje)

–

Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
mieszkańcom
Obszaru Funkcjonalnego za udział w spotkaniach oraz
wypełnienie ankiety elektronicznej!
Szczegóły dotyczące projektu znajdą
stronie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl

Państwo

na

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego,
pochodzących
z
Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z koncepcją i harmonogramem projektu, emisja spotu dotyczącego
konsultacji społecznych miała miejsce w marcu 2015 r. (21 razy w ciągu jednego
tygodnia).

Data
marzec 2015 r.
(1 spot – 30 sek.,
3 emisje dziennie
przez okres 1 tyg.,
razem 21 emisji)

Treść spotu dotyczącego konsultacji społecznych
W ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Transportu
firma Collect Consulting SA rozpoczyna II etap konsultacji
społecznych – opracowywanie wizji, misji i celów
strategicznych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Obszaru
Funkcjonalnego na bezpłatne konsultacje społeczne, które
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Tabela 2 Treść spotu dotyczącego konsultacji społecznych

Data

Treść spotu dotyczącego konsultacji społecznych
odbędą się w okresie od marca do czerwca 2015 r.
Szczegółowy harmonogram spotkań będzie opublikowany na
stronie internetowej www.partnerwstwo-nyskie2020.pl
Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Dzięki aktywnemu
udziałowi w spotkaniach będą Państwo mieli bezpośredni
wpływ na poprawę transportu publicznego oraz
indywidulanego.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii oraz środków krajowych.
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Źródło: Opracowanie własne

1.4 Kampania promocyjno-informacyjna na stronach internetowych
Zgodnie z założeniami koncepcji uspołecznienia procesu przygotowania Strategii,
co miesiąc publikowane są w Internecie aktualne informacje dotyczące konsultacji
społecznych oraz badań przeprowadzanych na terenie OF PN 2020. Treści te
publikowane są na co najmniej 4 stronach internetowych (innych niż strony
internetowe Zamawiającego i pozostałych Partnerów Projektu). Lista portali
współpracujących z realizatorami projektu przedstawia się w sposób następujący:
 www.prudnik24.pl
 www.nasza.nysa.pl
 www.cyfrowademokracja.pl
 www.opole.agora.pl
 www.e-kapital.pl
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Treść publikacji umieszczanej na portalach w marcu 2015 r.

Treść publikacji umieszczanej na portalach w kwietniu 2015 r.
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Treść publikacji umieszczanej na portalach w maju 2015 r.
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Treść publikacji umieszczanej na portalach w czerwcu 2015 r.

1.5 Kampania promocyjno-informacyjna w telewizji
Zgodnie z harmonogramem i wcześniejszymi założeniami, raz na kwartał
TVP S.A. (oddział w Opolu) emituje 30-sekundowe spoty reklamowe dotyczące
projektu.
Trzy emisje spotu
29 czerwca 2015 r.

reklamowego

Spot reklamowy – 30 marca 2015 r.
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Slajd 1

odbyły

się

30

marca

2015

r.

oraz

Slajd 2
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Slajd 3

Slajd 4

Spot reklamowy –29 czerwca 2015 r.
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Slajd 1

Slajd 2
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Slajd 3

Slajd 4

1.6 Ekrany ledowe – informacje dotyczące konsultacji społecznych
Zgodnie z założeniami koncepcji uspołecznienia procesu przygotowania strategii
„Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”, informacja
o przeprowadzanych konsultacjach społecznych powinna zostać umieszczona również
na 6 ekranach ledowych (powinny zostać wykorzystane po dwa ekrany ledowe
w każdym mieście powiatowym objętym projektem – Głubczyce, Nysa, Prudnik).
Na terenie OF PN 2020 znajdują się tylko dwa ekrany ledowe:
 w Nysie – Rondo, Szlak Chrobrego,
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 w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 32.
Zgodnie z koncepcją, ogłoszenie zostało umieszczone na ekranach na okres
4 tygodni (kwiecień–maj 2015 r.) w czasie trwania konsultacji społecznych.
Jako uzupełnienie informacji o konsultacjach społecznych, do mieszkańców
terenu OF PN 2020, za pośrednictwem serwisu onet.pl, zostało wysłanych 15 000 maili
zachęcających do wypełnienia ankiety elektronicznej.

Temat: Rozwój transportu w Twojej okolicy – opinia mieszkańca

1.7 Podsumowanie

Promowanie idei projektu oraz informowanie o przebiegu prac prowadzonych na
rzecz opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020 odbyło się za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów medialnych
(prasa, radio, Internet, telewizja, ekrany ledowe, mailing). Pozwoliło to na dotarcie do
jak najszerszego grona interesariuszy, tj. mieszkańców, lokalnych i regionalnych
przedsiębiorców, pracowników
miejscowych
firm, przedstawicieli
organizacji
pozarządowych, środowiska uczelnianego oraz instytucji publicznych.
Załączniki – płyta z:
 harmonogramem działań promocyjno-informacyjnych;
 fakturami;
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Zakładane rezultaty, dotyczące wykorzystania poszczególnych kanałów promocji,
zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

 archiwalnymi numerami dziennika NTO;
 planem emisji, treścią oraz plikami spotów radiowych;
 zrzutami ekranu
internetowych;

oraz

treścią

artykułów

publikowanych

 harmonogramem emisji oraz nagraniem spotu telewizyjnego;
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 materiałem dotyczącym promocji na ekranach ledowych.

na

stronach

