
Marka lokalna
Olga Gałek, 

Specjalista ds. marki

Człuchów, 16.07.2021 r.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi
Człuchowskiej realizuje projekt pn.: „Marka lokalna
Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój i promocję
obszarów wiejskich – organizacja cyklu spotkań
dotyczących tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej
regionu” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Czym jest marka lokalna?

Marka lokalna jest znakiem słowno-graficznym, 

pod którym promowana jest grupa produktów 

posiadających wspólne cechy i wartości, istotne 

z punktu widzenia konsumentów oraz jej twórców –

producentów i usługodawców. 

Marka lokalna jest dziełem i sercem społeczności 

lokalnej. Głos tego serca pobudza emocje, wrażenia, 

wspomnienia, marzenia miłośników miejsca.
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ZNAKI PRO-SPOŁECZNE

• Tworzenie marki parasolowej

• Wprowadzenie produktu pod 
marką lokalną przez lokalnych 
przedsiębiorców, podmioty 
ekonomii społecznej, instytucje

Marki 
lokalne

• Podmioty ekonomii społeczne 
są wyróżniane za swą 
działalność na polu 
gospodarczym

Znaki dla 
najlepszych 

PES



MiLOVE MARKI LOKALNE



Ekomuzeum Doliny Karpia



Inspiracje…
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Użytkownicy

Partnerzy 
wspierający  

Partnerzy mediowi
i merytoryczni

UmowaRegulaminKapituła

UmowaProjektKampania

Określa 
zasady

Deleguje 
kompetencje 

i prawa

Program 
Promocji Znaku 
Dolina Karpia –

funkcje 
podmiotów



Pokaz produktów pod marką 
Dolina Karpia – Hotel Molo****



Wspólny System Identyfikacji 
Wizualnej dla Gmin Doliny Karpia





System identyfikacji wizualnej
Oznakowanie piktograficzne gmin



System identyfikacji wizualnej
Galanteria biurowa



System identyfikacji wizualnej
Gadżety promocyjne



System identyfikacji wizualnej
Oznakowania architektoniczne







Doświadczenia MOWES - Subregion Sądecki

KARPATING
Zagórzańskie 
Dziedziny

Miodny 
Szlak

2017-2020 2018-2020 2019-2020



Proces budowania marki 
lokalnej w Gminie Mszana Dolna

➢ Inicjatywa ze strony Gminy Mszana Dolna - spotkanie z P.
Bolesławem Żabą – Wójtem Gminy i Magdaleną Polańską –
Specjalistą ds. promocji Gminy;

➢ Od lutego 2018 r. – regularne spotkania z mieszkańcami,
reprezentującymi KGW, organizacje pozarządowe (stworzone w
ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej), przedsiębiorców lokalnych i instytucje (co najmniej raz
w miesiącu).

➢ Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Mszana Dolna
i Regionu Zagórzańskiego.

➢ Budowanie zainteresowania wokół Regionu Zagórzańskiego osób
z zewnątrz (wprowadzenie oferty, testowanie oferty).

➢ Wprowadzenie marki Zagórzańskie Dziedziny!



BUDOWANIE MARKI – mieszkańcy 
(odbiorcy wewnętrzni)

Analiza trzech obszarów:

A. Atutów miejsca/regionu jako szansy dla rozwoju 

organizacji pozarządowych;

B. Budowania partnerskiej współpracy w społeczności 

lokalnej dla ekonomii społecznej – pomysły na inicjatywy 

w obszarze dziedzictwa, questingu i produktu lokalnego;

C. Rozwoju organizacji pozarządowych  - projektów 

sieciowych, możliwości pozyskania grantów na 

poszerzenie działalności i zwiększenie dochodów 

(ekonomizację) organizacji pozarządowych.



Atuty 
miejsca/regionu 
jako szansy dla 

rozwoju organizacji 
pozarządowych

Pomysły na 
inicjatywy w 

obszarze 
dziedzictwa, 
questingu i 

produktu lokalnego

Rozwój 
przedsiębiorczości -

inkubacja i 
zakładanie nowych 

organizacji 
pozarządowych

Rozwoju organizacji 
pozarządowych  -

możliwości 
pozyskania 
grantów, 

ekonomizacja 
organizacji 

pozarządowych

Rozwój partnerstwa na rzecz rozwoju ES w Regionie Zagórzańskim



POSZUKIWANIE ATUTÓW MIEJSCA



https://www.etnozagroda.pl/



ANKIETA

Co 4 osoba uważa na najtrafniejsze wskazówki dojazdu/lokalizacji:
• Gorce, Beskid Wyspowy, Mszana Dolna
• Mszana Dolna, Rabka, Zakopianka



Miejsca, w które mieszkańcy 
chętnie zabiorą swoich gości:

- Śnieżnica (szczyt, ośrodek rekolekcyjny) (34)
- Lubogoszcz (stok, baza) (23)
- Szczebel (14)
- Lubomierz (12)
- Gorczański Park Narodowy (11)
- Kasina Wielka – narty, kościół (15)
- Luboń (10)
- Mogielica (4)
- Turbacz (11)
- Orkanówka (9)
- stadnina Apacz (2)



POMYSŁY NA PAMIĄTKĘ Z REGIONU
- miód (38)
- oscypek (21)
- ser (15)
- kubek z nadrukiem/widokiem (14)
- rękodzieło (10)
- magnes (9)
- nalewka (2), bimber (4)
- serwetki (4)
- haft (4)



Kto mógłby promować/promuje region?

• Justyna Kowalczyk (37 osób)
• Czesław Szynalik (6)
• ks. Jan Zając (4)
• Magda Polańska (4)
• Władysław Orkan (4)
Karolina Niedośpiał, Gosia Kotarba, Stożek Barbara, 
Wojciech Jamróz,  Rafał Nowak, Żaba, Dobrowolski, 
Marek Skolarus, Julian Kasprzyk, Elżbieta Jakubiak, Renata 
Pyrz, Jan Gargas, Ewa Michura, Zuzanna Sławecka, Robert 
Sławecki, Andrzej Ciężadlik, Halina Adamczyk

Inne odpowiedzi:
Echo Gór, Paradne Gosposie, Wójt Gminy, szkoły, zespoły, 
każdy



Zagórzanie…

Według mieszkańców charakterystyczne dla Zagórzan są:
- gwara (21 osób)
- strój (37) Wymieniano: gorset, spódnica, kierpce , korale, 
hazuka, łoktusa, parzenica zagórzańska
- pracownicy ludzie (6)
- muzyka (przyśpiewki, kolędy, zespoły) (9)

Czy czujesz się Zagórzaninem?

69 % - TAK

15,5 % - NIE WIEM

20,6 % - NIE



Imię marki – nazwa….

Gwara Zagórzańska, 
stroje Zagórzan

Gorczański Park 
Narodowy

Infrastruktura 
turystyczna – narty, 

rowery, stacja 
całoroczna (KasinaSki)

Pensjonaty, 
agroturystyki, ośrodki 

wypoczynkowe

Trasy turystyczne, 
trasy rowerowe

Muzyka, sztuka, 
kuchnia (KGW)

Przyroda – ścieżki 
ekologiczne,  

bioróżnorodność 

Położenie blisko 
Zakopianki, blisko 

Krakowa, pociąg retro

Krajobrazy – ze 
szczytów widać Gorce, 

Beskid Wyspowy, 
Beskid Śląski, Tatry

Beskid Wyspowy 
i Gorce (nachodzą na 

siebie, łączą się)

Legendy (m.in. 
Bulanda), opowieści, 

dzieła W.Orkana

Narciarstwo biegowe –
tradycje, mistrzyni 
Justyna Kowalczyk



Imię marki – nazwa….

Zagórzańskie – od Zagórzanie – grupa etniczna
Zagórzanie zamieszkiwali dolinę górnej Raby z dopływami: Porębą,

Mszanką
i Kasinką, otoczone od południa północnymi stokami Gorców, a od
wschodu – wzniesieniami Beskidu Wyspowego. Nazwę Zagórzanie,
trafnie oddającą odizolowanie niedużej grupy grzbietami górskimi,
po raz pierwszy odnotował Wincenty Pol w swojej publikacji Rzut oka
na północne stoki Karpat, z 1851 r. Główny masyw Gorców z
Turbaczem oddziela Zagórzan od Podhalan; północne stoki Gorca na
południowym wschodzie – od Górali Kamienickich (subregionu Górali
Sądeckich); grzbiety Ćwilina, Mogielicy i Śnieżnicy
na północnym wschodzie – od grup lachowskich („od Dobrej” i
Szczyrzycan). Na północnym zachodzie, za garbami Bydłoniowej,
Szczebla i Lubonia znajdują się wsie Kliszczaków.
https://www.etnozagroda.pl/gorale-zagorzanscy

https://www.etnozagroda.pl/gorale-zagorzanscy


Imię marki – nazwa….

Dziedziny – bazuje na wieloznaczności słowa dziedzina
Dziedzina jako miejsce, przysiółek, wioska, góra
Dziedzina jako temat (narracja) – turystyka, kulinaria, podróże, wycieczki, 
wypady w góry
Dziedzina jako kategoria produktu – menu w restauracji, rękodzieło, 
wycieczka z przewodnikiem, warsztaty taneczne, spacer podróżniczy
Dziedzina jako stan – wiosna, lato, radość, zieleń
Dziedzina jako pasja – zwiedzanie, podróżowanie, zbieranie (pieczątek, 
znaczków), poszukiwanie skarbów (questy)
Dziedzina (w nawiązaniu do funkcji matematycznej) – wspólne wartości: 
lokalność, współpraca, związek z regionem, przyjazność dla środowiska, 
przyjazność dla klienta, etyka



Przykłady wspólnych 
inicjatyw:
- Zagórzański Stół,
- Kiermasz,
- Zagórzańskie 

Niedziele w 
Szczeblu

- Wyprawy po 
skarb – questy

- Tydzień z Kulturą 
Zagórzańską…



Nauka na wizytach 
studyjnych:
- Dolina Karpia
- Wysowa –

seminarium 
dot. ekonomii 
społecznej

- Zakrzów –
inkubator 
kuchenny

- Karpating





Nowe organizacje pozarządowe impulsem do 
działania dla siebie i istniejących NGO

Powstały (2017-2019 we współpracy 
z MOWES – Subregion Sądecki):

- Fundacja Zagórzańska Kraina;
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury 

Zagórzańskiej;
- Zagórzańscy Pasjonaci 

Stowarzyszenie Rękodzielników;
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Góralskiej "POD Cyrlom„.



Wspólna 
oferta

Testowanie 
oferty

Działalność 
w sieci

Promocja 
Gminy pod 

wspólną 
marką

Zaistnienie marki Zagórzańskie Dziedziny na zewnątrz 



Stoisko 
Zagórzańskich 
Dziedzin w 
Krakowie
- Wyróżnienie na 
najładniejsze 
stoisko!



Sukcesy promocyjne! 
- Wywiad z Panem 

Wójtem (PAP)
- Nominacja w 

konkursie 
Małopolski Lider 
Przedsiębiorczości 
Społecznej

- Prezentacja marki na 
Ogólnopolskiej 
Konferencji 
(VII.2020)



Znak słowno-graficzny Zagórzańskie Dziedziny

Logo Zagórzańskie Dziedziny jest jednym z 
podstawowych narzędzi służących do komunikacji marki 
i budowy jej wizerunku. 

Źródło: System Identyfikacji Wizualnej dla marki Zagórzańskie Dziedziny 
opracowany przez Dom Marki Max Von Jastrov



Znak słowno-graficzny Zagórzańskie Dziedziny

Skrywając tradycyjny wzór zagórzańskiej parzenicy Znak Zagórzańskie Dziedziny 
zapowiada różnorodność. Wypełniony jest kolorami cechującymi nasze sfery 
działania: turystykę, sztukę i edukację. To im – tytułowym dziedzinom – dedykowana 
jest wpisana w znak literka „d”.  Wszystkie obszary naszego działania zamknęliśmy w 
serce nawiązujące bezpośrednio do zagórzańskiej parzenicy i symbolizujące miłość do 
regionu - kultury, tradycji, otaczającej nas przyrody i pasji naszych mieszkańców. 
Urokliwych zakątków wszak nam nie brakuje... 

W dolnej części logotypu 
widoczne są kropeczki. 
Nawiązują one do 3️⃣ i jej 
wielokrotności, której w ludowych, 
zagórzańskich wierzeniach 
przypisuje się pozytywną, 
magiczną moc.
Kolory zastosowane w logotypie 
do wyróżnienia dziedzin znalazły również 
swoje odzwierciedlenie w drugim członie 
nazwy marki Gminy Mszana Dolna.



Co dalej?

Życie 
marki…





Wspólna strona 
Zagórzańskie Dziedziny 
na FB
https://www.facebook
.com/zagorzanskiedzie
dziny

- 2514 fanów
- Poszczególne 

informacje 
docierają do 
kilkudziesięciu 
tysięcy osób! 

https://www.facebook.com/zagorzanskiedziedziny


Wspólna oferta 
wakacyjnych 
warsztatów 
pod marką 
Zagórzańskie 
Dziedziny



Wspólna oferta 
questingowa 3 
Zagórzańskich 
Gmin



Miejsca sprzedaży produktów  -
Zagórzańskie Dziedziny



Oznaczanie 
tradycyjnych 
produktów z Gminy 
Mszana Dolna –
projekt KGW Łętowe





JUSTYNA KOWALCZYK ambasadorem 
marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny



Tydzień Ekonomii Społecznej 
- wizyta studyjna on-line 

Post obejrzało 2650 osób (do 23.11.2020)



Więcej na: mszana.pl  w zakładce 
„Zagórzańskie Dziedziny” 
i stronie Zagórzańskie Dziedziny na FB



Koncepcja 
marki

Budowanie 
marki 

Życie 
marki…

BUDOWANIE MARKI LOKALNEJ
W BESKIDZIE GORLICKIM 



KARPATING



KARPATING



KARPATING



Budowanie 
marki 



Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego 

przy Skansenie „MAGDALENA” w Gorlicach

Poszerzenie oferty odpłatnej Skansenu Przemysłu Naftowego 

„MAGDALENA” w Gorlicach: przygotowanie zaplecza i narzędzi 

do świadczenia usługi edukacyjnej dla dzieci.

Budowanie 
marki 



Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki

Przygotowanie gadżetów promujących region – toreb 

i magnesów dla 4 kluczowych wyróżników: lampa naftowa 

(Gorlice), kat (Biecz), dom zdrojowy (Wysowa) 

i koronka klockowa (Bobowa)

Budowanie 
marki 



Wizyty studyjne…

odkrywanie
Budowanie 
marki 

Mydłosta
cja

Koronka 
klockowa 





Budowanie 
marki System Identyfikacji Wizualnej Znaku 

KARPATING





Aplikacja, strona www
Budowanie 
marki 



– partner spoza LGD…



– partner spoza LGD…



– partner spoza LGD…



Życie 
marki…



MIESZKAŃCY

• Kim się czują mieszkańcy?

• Gdzie mieszkają (jakiej nazwy potocznej

używają do określenia obszaru?



TURYŚCI/PRZYJEZDNI

• Kto to jest, po co przyjeżdża?

• Gdzie przyjeżdżają (nazwa potoczna

obszaru)?



PRZEDSIĘBIORCY

• Kim są, jakiego typu branże, firmy

reprezentują?

• Gdzie inwestują (jakiej nazwy konkretnej

lub potocznej używają)? Czy zwracają

uwagę na lokalizację? W jakim sensie

jest dla nich ważna?



MIESZKAŃCY

• Z czego są dumni, co lubią w swoim

otoczeniu, czym chwalą się na zewnątrz?

• Czy jest coś czego nie lubią o tym

obszarze, o sobie słyszeć?



TURYŚCI/PRZYJEZDNI

• Czym się zachwycają na tym terenie?

• Co im przeszkadza, na co narzekają?



PRZEDSIĘBIORCY

• Jakie mają potrzeby, czego im brakuje?

• Z czego są/mogliby być zadowoleni

w regionie?



Projekt pn.: „Marka lokalna Ziemi Człuchowskiej szansą
na rozwój i promocję obszarów wiejskich – organizacja cyklu
spotkań dotyczących tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej
regionu” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Olga Gałek
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
tel. +48 696 467 146 
email: olga.galek@mila.org.pl

www.mila.org.pl
www.bestquest.pl

mailto:olga.galek@mila.org.pl
http://www.mila.org.pl/
http://www.bestquest.pl/

