
ZARZĄDZENIE NR 810/VIII/22 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 26 stycznia 2022r. 

 

w sprawie wprowadzenia i stosowania Strategii Marki Gminy Namysłów  

wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, 18 i 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3, ustawy z dnia                                 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), zarządzam, co 

następuje: 

 

§1. W celu budowania spójnego wizerunku Gminy Namysłów wprowadza się: 

1) Strategię Marki Gminy Namysłów, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) System Identyfikacji Wizualnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie i jednostek 

organizacyjnych do stosowania niniejszego Zarządzenia we wszystkich działaniach 

informacyjnych i promocyjnych, m. in.: 

1) umieszczanie logo Gminy Namysłów na papierach firmowych, zaproszeniach, ulotkach, 

plakatach, bilbordach, stronach internetowych oraz innych nośnikach reklamowych 

odnoszących się do działań Gminy Namysłów; 

2) wykorzystanie logo Gminy Namysłów w materiałach o których mowa w pkt  

a powinno być zgodne z zapisami wynikającymi z Systemu Identyfikacji Wizualnej, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zobowiązuje się osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi Gminy Namysłów do 

wdrożenia i stosowania logo Gminy w działaniach informacyjno-promocyjnych tych jednostek 

równolegle z własnym logotypem (o ile jednostka taki posiada) bądź implementowania logo do 

własnego systemu identyfikacji zgodnie z księgą znaku. 

 

§ 4. Logo powinno być używane we wszystkich przypadkach związanych z promocją 

Gminy Namysłów, a w szczególności podczas imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, 

turystycznym i rekreacyjnym itp., które wspierane są finansowo przez Gminę Namysłów, lub 

odbywają się pod Patronatem Burmistrza Namysłowa. 

 

§ 5.1. Wykorzystanie logo Gminy Namysłów przez inne instytucje i podmioty wymaga 

uzyskania każdorazowo zgody Burmistrza Namysłowa. 

2.W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 należy: 

1) złożyć pisemny wniosek, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 

2) dostarczyć projekt graficzny materiałów, na których ma być umieszczone logo Gminy 

Namysłów. 



§ 6. Wyznaczam pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. planowania 

strategii i marki gminy do nadzoru nad procesem wdrażania Strategii Marki Gminy Namysłów 

wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej oraz ich prawidłowej realizacji. 

 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na 

samodzielnym stanowisku ds. planowania strategii i marki gminy,  przy czym wykonanie 

zarządzenia powierza się odpowiednio naczelnikom wydziałów  oraz pracownikom 

zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim oraz kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2022 r. 

 

 

 Burmistrz Namysłowa 

  /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 810/VIII/22
Burmistrza Namysłowa
z dnia 26 stycznia 2022 r.
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1. Wstęp
Strategia marki stanowi jedno z narzędzi strategii rozwoju, umożliwiające 
wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy: 

• na zewnątrz – co w konsekwencji ma na celu spowodowanie 
napływu w celu spowodowania napływu turystów, mieszkańców 
i przedsiębiorców; 

• do wewnątrz – w celu integracji społeczności lokalnej i włączenie 
jej do realizacji strategii rozwoju. 

Podstawowym celem dokumentu jest wypracowanie koncepcji marki 
i budowanie wizerunku Gminy Namysłów. Pojęcie marki scala 
i reprezentuje esencję tożsamości miasta, wpływając – poprzez spójne 
działania marketingowe – na kształtowanie jego pożądanego wizerunku. 
Marka określa elementy przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych 
miast (marek), a także komunikuje mieszkańcom miasta podstawowe 
elementy ich tożsamości. 

Gmina Namysłów jako marka:  

• ma motywować mieszkańców do pozostania i do wzrostu 
aktywności, natomiast osoby spoza gminy, do zamieszkania 
i rozwijania działalności (np. kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno - 
gospodarczej), 

• ma przyciągnąć turystów, oferować im unikalne i wyjątkowe 
korzyści oraz doznania, 

• ma być pożądanym i cenionym produktem, zarówno dla turystów, 
jak również inwestorów. 

Strategia marki, aby była skuteczna i przyniosła zakładane efekty, musi być 
przede wszystkim przekładalna na realne działania. Musi uwzględniać 
zarówno potencjał ludzki, jak i możliwości budżetowe gminy. Strategia 
marki służy przede wszystkim uporządkowaniu dotychczasowej promocji, 
nadaniu jej spójnego charakteru, wskazuje kierunki realizacji działań 
promocyjnych. Nie jest to szczegółowy plan reklamowy czy plan konkretnej 
kampanii reklamowej. Nie jest to także kreacja, pomimo że strategia 
wskazuje kierunki. 

Wskazane rozwiązania winny być traktowane jako źródło inspiracji 
i pomysłów, propozycja kierunkowa. Dalsze uszczegóławianie działań 
i zadań powinno następować w ramach rocznych planów promocyjnych.  

W ramach prac nad dokumentem Strategii przeprowadzono warsztaty 
z udziałem reprezentantów społeczeństwa oraz podmiotów/grup 
odpowiedzialnych za promocję w Gminie Namysłów. Wykorzystano 
również wyniki zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych. 
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2. Diagnoza Gminy Namysłów pod kątem strategii marki 
W ramach prac nad dokumentem dokonano analizy wizerunku marki Gminy Namysłów w oparciu o dostępne materiały i informacje otrzymane od 
pracowników, uczestniczących w realizacji polityki promocyjnej, wyniki badań ilościowych z mieszkańcami Gminy Namysłów i gmin ościennych województw, 
badania jakościowe z liderami opinii społecznej Gminy, jak również w oparciu o warsztaty konsultacyjne. W wyniku analiz i konsultacji powstała synteza 
diagnozy sytuacji dotychczasowych działań promocyjnych i wizerunku Gminy Namysłów.  

2.1. Ocena dotychczasowej polityki promocyjnej  

Ocena dotychczasowej polityki promocyjnej Gminy ma charakter ogólny, 
a nie szczegółowy. Nie analizowano osobno każdego narzędzia i środka 
promocji, co do celowości i skuteczności użycia, lecz w aspekcie całości 
komunikatu promocyjnego, co wynikało z potrzeby całościowego 
spojrzenia na dotychczasowe działania w tym obszarze. 

Za promocję Gminy Namysłów odpowiada Wydział Promocji i Rozwoju 
w Urzędzie Miejskim. Działania dotyczące procesu  budowania, wdrażania 
i zarządzanie marką terytorialną  nadzoruje samodzielne stanowisko 
ds. planowania strategii i marki gminy.  

W dotychczasowej promocji nie było segmentacji odbiorców – przekaz 
kierowano do szerokiej grupy mieszkańców, ewentualnie szerokiej grupy 
turystów.  

Gmina nie posiada dokumentu strategicznego określającego cele 
promocyjne. Nie ma dokumentu określającego zakres działań i planów 
promocyjnych. 

W procesie komunikacji wykorzystywane były kanały tradycyjne jak 
materiały drukowane (artykuły, ulotki, plany miasta), a także pozwalające 
dotrzeć do odbiorców drogą cyfrową - strona www (namyslow.eu) czy 
profile w mediach społecznościowych. Obie metody powinny zostać 
zintensyfikowane i wykorzystywać szerszą gamę narzędzi 
komunikacyjnych.  

Gmina organizuje, współorganizuje i koordynuje ważne imprezy 
i wydarzenia (wśród nich między innymi Dni Namysłowa, Bieg 
Namysłowian). 

Gmina Namysłów prowadzi standardowe działania promocyjne oparte na 
działalności kulturalnej i sportowej instytucji kultury, 
m. in. Namysłowskiego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Dom 
Kultury, Izba Regionalna, Izba Techniki Młynarskiej, Biblioteka Publiczna, 21 
świetlic wiejskich, świetlica osiedlowa. W promocję Gminy wpisuje się 
działalność stowarzyszeń, funkcjonujących w gminie i wspieranych 
finansowo przez samorząd. 
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Jednym z przejawów promocji zewnętrznej jest współpraca partnerska 
z miastami: Nebelschütz (Nebelczyce) i Linz am Rhein (Linz nad Renem), 
znajdującymi się na terenie Niemiec oraz ukraińskim Jaremczem, 
węgierskim Kisköre (Kiskore), czeskim Hlučin (Hlucinem) i rumuńskim 
Zagonem. W ramach istniejącej współpracy realizowano zadania 
w dziedzinie wymiany doświadczeń samorządowych i kulturalnych, 

polegających na wzajemnych kontaktach młodzieży, zespołów sportowych, 
organizowaniu wspólnych koncertów muzycznych jak i realizacji projektów 
promujących poszczególne miasta, organizowaniu warsztatów literacko-
artystycznych oraz wyjazdów turystycznych w celu poznania miast i 
regionów.  

Gmina Namysłów nie opracowała dotychczas indywidualnej strategii rozwoju, bazuje na strategiach ponadlokalnych.  

Gmina nie posiada logotypu i systemu identyfikacji wizualnej marki. W przestrzeni promocyjnej funkcjonuje hasło: „Gmina z charakterem”. Do oznakowania 
materiałów promocyjnych Gmina wykorzystuje herb a ostatnio napis Namysłów w animowanej konwencji: 

 

 

 

Główne środki kierowane na promocję dotyczą działań kreowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju. Dodatkowo jednostki organizacyjne i spółki gminne, 
które mają w domenie swoich kompetencji obszary pośrednio oddziałujące na kwestie wizerunkowo – promocyjne gminy, wspierają ten proces. 
Dotychczasowy roczny budżet działań promocyjnych jest stosunkowo mały, co przy dodatkowym rozproszeniu środków na zadania nie związane stricte 
z promocją oraz zadania realizowane przez jednostki zależne w obszarze kultury i sportu, nie zapewnia spójnego zasięgu i skali dotarcia do odbiorców.  

Wpływ na rozpoznawalność gminy Namysłów mają 700 - letnie tradycje piwowarskie, które kontynuowane są przez kolejne podmioty komercyjne produkujące 
w Namysłowie piwo. Odwołanie do nazwy geograficznej w nazwie produktowej czy wykorzystanie wizerunku miasta w kampanii medialnej jest 
pozainstytucjonalnym wzmocnieniem komunikacji marketingowej gminy, budującej znajomość spontaniczną marki. 
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2.2. Wizerunek marki Gminy Namysłów w świetle dotychczasowych badań 

Na potrzeby opracowania Strategii (w okresie od 1 czerwca do 23 lipca 2021 roku) zostały przeprowadzone badania społeczne.  

Głównym celem badań było określenie postrzegania wybranych aspektów wizerunku Gminy Namysłów i utworzenie profilu marki Gminy Namysłów. Badania 
przeprowadzono według standardów zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Rynku ESOMAR. 

 
  

Dobór próby do badań ilościowych   

• Mieszkańcy Gminy Namysłów (404 osoby) - klient 
wewnętrzny  

• Mieszkańcy ościennych województw (500 osób), - wg 
uzgodnionej struktury: opolskiego (dwie grupy) - Opole i 
okolice oraz Kluczbork i okolice dolnośląskiego (trzy 
grupy) - Wrocław i okolice, Oława i okolice oraz Oleśnica 
i okolice; śląskiego (jedna grupa) - Częstochowa i okolice 
wielkopolskiego (jedna grupa) - Kępno i okolice. 

 

Zastosowane metody badawcze: 
• Badania ilościowe [bezpośrednie, indywidualne 

ankiety (PAPI) oraz wywiady telefoniczne 
(CAWI)], 

• Badania jakościowe [indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) oraz telefoniczne wywiady 
pogłębione (TDI)]. Wnioski z badań jakościowych 
posłużyły do sformułowania zagadnień do badań 
ilościowych. 

 



 

 Strona: 6 

 

SYNTETYCZNIE WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ WIZERUNKU I PROMOCJI GMINY NAMYSŁÓW 

Znajomość spontaniczna i skojarzenia z marką 

Ogólny poziom znajomości spontanicznej nazwy Gminy Namysłów wśród 
potencjalnych odbiorców działań promocyjnych jest bardzo dobry. Jest to 
dobry punkt wyjścia do budowania i wzmacniania znajomości marki 
Gminy Namysłów. 

Zdecydowana większość badanych nie zna żadnego hasła, które mogłoby 
kojarzyć się bezpośrednio z Namysłowem. Znikoma jest również znajomość 
dotychczas stosowanego sloganu „Gmina z charakterem”.  Należy 
wykreować nowy slogan promocyjny oparty na elementach wyróżników 
marki w połączeniu z kreacją logo Gminy.  

Wyróżniki marki (wymieniane przez respondentów jako pierwsze) to 
Browar Namysłowski, Zamek Namysłowski, Ratusz i Rynek. 
Atutem Gminy są bliskość natury oraz spokojna i miła okolica oraz bliskość 
dużych miast.  

Respondenci badań jakościowych doceniają Namysłów za atmosferę, 
przyjazne otoczenie, przestrzeń do odpoczynku, za spokój i ciszę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie respondentów badań jakościowych: 

Dobrze się tu żyje …spokojne, zielone, są fajni ludzie.” 

„Kameralne miasto - dobre miejsce do życia, dogodna lokalizacja. Życie 
biegnie tutaj wolniej niż we Wrocławiu. Miasto nie jest zakorkowane, drogi są 
dobre. Jest tutaj wszystko, czego ludzie potrzebują. Logistycznie jest wszystko 
dobrze poukładane. Wszystko jest blisko.” 

„Ludzie są spokojni, ale otwarci, mimo różnorodności środowiskowej, władze 
są przychylne. Lokalna społeczność jest inteligentna, ale są tutaj lokalne 
konflikty polityczne.” 

 

respondentów, nie będących mieszkańcami gminy zna, słyszała  
o Gminie Namysłów 

mieszkańców i 80% pozostałych respondentów nie zna hasła, które 
kojarzy się bezpośrednio z Namysłowem 

mieszkańców i 40,3% pozostałych respondentów kojarzy Gminę  
z   Browarem Namysłowskim 

 

100 % 

71,8 % 

21 % 
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Mapa skojarzeń dla marki Gmina Namysłów powstała w wyniku przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych 

 

Walory historyczne i kulturowe Imprezy kulturalne i sportowe: Dni Namysłowa, 
Browarki, Festiwal Rockowy, „Czochraj Bobra” 

Walory przyrodnicze i potencjał 
rekreacyjno-turystyczny i sportowy 

Browar Namysłów i 700 letnia 
tradycja browarnicza 

Rzeka Widawa, Zalew Michalice, 
który wymaga zagospodarowania 

Sport i aktywny wypoczynek: Bieg Namysłowian, 
Zapaśnicy (klub Orzeł Namysłów) oraz sekcja MMA  

Gospodarka: Duże zakłady, Produkty Markowe: 
DIEHL, VELUX, Lody (Shöller, Nestle, Froneri) 

Negatywne skojarzenia dotyczące 
konfliktów politycznych 

Ludzie są spokojni, ale otwarci, mimo różnorodności środowiskowej, władze są przychylne. Lokalna 
społeczność jest inteligentna. Ludzie sa przedsiębiorczy, potrafią działać, do tego są zasobni.  

Wielokulturowa, otwarta, wyjątkowa spokojna i bezpieczna 
czysta, z ładnymi terenami mieszkalnymi, dobra jakość usług.  

Natura, tereny rekreacyjno-sportowe, lasy, 
bory Namysłowskie, ścieżki rowerowe. 

Zabytki Architektury: Zamek Książęcy Obronny z XIV wieku (w tym związana z podpisaniem na zamku traktatu pokojowego) , Brama Krakowska, 
Baszta Prochowa, wieża ciśnień, fortyfikacje / mury miejskie, Wyspa Młyńska, Ratusz, Rynek, kamienice wzorowane na Wrocławskich. 

Historia Miasta – wzmianki pochodzą już  
z X wieku, w XIV wieku powstał Browar 
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Atrakcyjność Gminy Namysłów 

Ogólne postrzeganie atrakcyjności Gminy Namysłów, jako miejsca do 
życia, pracy i wypoczynku, można odczytać jako wartość pomiędzy 
„średnią” i „dużą atrakcyjnością (średni wskaźnik zintegrowany = 3,5), 
w tym 3,7 z perspektywy mieszkańca i 3,3 z perspektywy pozostałych 
respondentów badań.  

Mieszkańcy najwyżej ocenili „atrakcyjność życia” (3,8) oraz „atrakcyjność 
podjęcia nauki” (3,8). Kolejno na równi (3,7) znajduje się „atrakcyjność 
wypoczynku i rekreacji sportowej”, „atrakcyjność oferty kulturalnej 
i spędzania czasu wolnego oraz możliwość prowadzenia interesów”.  

Oceny osób spoza Gminy są zdecydowanie niższe. Najwyżej ocenianą jest 
możliwość wypoczynku i rekreacji sportowej oraz oferta kulturalna 
i możliwości spędzenia czasu wolnego (3,5).  

Jednym z celów promocyjnych Gminy powinno być podniesienie 
postrzegania atrakcyjności Gminy Namysłów wśród mieszkańców Gminy 
z obecnego poziomu „średnia-duża atrakcyjność” powyżej poziomu „duża 
atrakcyjność” (= 4). 

Niższe w tym przypadku oceny atrakcyjności Gminy nie odgrywają 
większej roli w przyciąganiu turystów. Podniesienie postrzegania 
atrakcyjności Gminy Namysłów wydaje się nie mieć większego 
bezpośredniego związku z przyciąganiem turystów, o czym świadczą wyniki 
niniejszych badań, ale jest ważne dla przyciągania inwestorów oraz wzrostu 
jakości życia mieszkańców, którzy stanowią naturalny środek przekazu 
promocyjnego miasta i Gminy Namysłów.  

Rysunek 1. Atrakcyjność marki Gminy Namysłów wg odsetka odpowiedzi (aspekty 
kognitywne). 
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Atrakcyjność turystyczna Gminy Namysłów 

Atrakcyjność turystyczną Gminy Namysłów respondenci ocenili na 
poziomie 3,85 (średni wskaźnik zintegrowany), tj. nieco wyżej niż 
atrakcyjność życia (3,5).  

Najlepiej postrzegane atrakcje turystyczne Gminy Namysłów w ocenie 
badanych tworzą:  

• walory historyczne i kulturowe Gminy Namysłów (wśród nich 
najwyżej ocenione: Browar Namysłów i Zamek Namysłowski).  

• walory, produkty i potencjał przyrodniczy oraz turystyczno-
rekreacyjny i sportowy (wśród nich najwyżej ocenione: lasy, parki, 
bory Namysłowskie, Zalew w Michalicach). 

• imprezy kulturalne i sportowe (wśród nich najwyżej ocenione Dni 
Namysłowa).  

Większy wpływ na przyciąganie turystów ma promocja konkretnych 
produktów turystycznych (walorów historycznych i kulturalnych, walorów 
i produktów turystyczno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych i portowych). 
Najlepiej postrzegane atrakcje turystyczne powinny zostać wykorzystane 
jako „konie pociągowe” promocji Gminy Namysłów, a w ich tle (pod ich 
parasolem) powinny być prowadzone działania promujące słabiej 
postrzegane produkty. 
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Wśród potrzeb w obszarze poprawy atrakcyjności turystycznej wskazano:  

• rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,  
• konieczność odnowienia i uaktywnienia dotychczasowych miejsc 

rekreacyjno- turystycznych, które mimo swej obecności i istnienia 
nie działają tak jak powinny (w tym m. innymi: darmowe, grupowe 
zajęcia sportowe typu aerobik, organizacja konkursów, zawodów, 
biegów), 

• renowacja zabytków, co mogłoby tym samym wpłynąć na rozwój 
turystyki i zainteresowanie turystów, 

• zwiększenie organizowanych w przestrzeni publicznej koncertów i 
festiwali (podkreślając, iż ich tematyka powinna być różnorodna, by 
każda osoba, w różnym wieku i z różnymi upodobaniami mogła 
znaleźć coś dla siebie). Inicjatywy takie jednoczyłyby ludzi i 
budowały pozytywną przestrzeń lokalną,  

• potrzeba zwiększenia liczby atrakcji turystycznej, udostępnienia 
punktów informacji turystycznej, 

• potrzeba lepszej reklamy i promocji regionu oraz stworzenie 
lokalnych gadżetów i pamiątek, które mogłyby wpłynąć na 
rozpoznawalność ( w tym promocja regionalnych potraw oraz 
lokalnych zabytków). 
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Stosunek emocjonalny i pozycja konkurencyjna Gminy Namysłów 
 
 

 

 

Stosunek do marki Gminy Namysłów (3,6), mierzony średnią zintegrowaną 
wszystkich badanych aspektów wolicjonalnych (chcę zwiedzać, uczyć się, 
pracować…, wypoczywać.., uczestniczyć w imprezach), wskazuje na 
oczywiste, znacznie większe zainteresowanie korzystaniem z oferty gminy 
przez mieszkańców (4,0) niż osoby z zewnątrz (3,2).  

Stosunek emocjonalny mierzony sympatią mieszkańców do Gminy 
Namysłów jest więcej niż średni (3,81). Mieszkańcy Gminy Namysłów dużą 
sympatią darzą swoje miasto Namysłów (4,05), co świadczy o  pozytywnym 
stosunku do swojego miejsca zamieszkania i plasuje się w najwyższych 
rejonach profilu marki.  Ocena ta jest jednak niższa od oceny dwóch 
największych atrakcji gminy (Browar 4,2, Zamek 4,1 - mimo iż obie atrakcje 
nie są udostępniane do zwiedzania), a także niższa od stosunku 
emocjonalnego pozostałych respondentów badań do miasta Wrocławia 
(4,31).  

Konkurencję dla Gminy Namysłów wg respondentów badań stanowią:  
• w województwie opolskim w pierwszej kolejności Kluczbork 

(sport), następnie Brzeg (kwestia zabytków),  

• w województwie dolnośląskim jest to Oleśnica (infrastruktura, 
lepsze skomunikowanie z Wrocławiem) oraz Oława. 

Wskazano także Wrocław jako miasto akademickie. Jest to kierunek, gdzie 
ludzie jeżdżą załatwiać swoje sprawy, gdzie pracują, jeżdżą na zakupy, czy 
za rozrywką. Tu wyjeżdża młodzież na studia i zostaje.  

Źródło wiedzy na temat Gminy Namysłów 

Głównym źródłem informacji są media społecznościowe i serwisy 
internetowe. 

W ocenie respondentów należy promować i kontynuować gry miejskie. 
Powinno się zainwestować w gazetę lokalną oraz szerzej w media 
społecznościowe. Potrzebny jest punkt informacyjny w centrum miasta. 
Dobrą promocją byłyby „wirtualne spacery” czy inne formy innowacyjnej 
promocji.  

Wskazano na konieczność poprawy dialogu pomiędzy przedsiębiorcami 
oraz mieszkańcami. Należy promować się z wykorzystaniem obecnych 
firm - w ramach współpracy na rzecz promocji 
 
 
 
 
 
 

43,3% mieszkańców i 36,2% pozostałych respondentów badań 
czerpie wiedze z portali społecznościowych i serwisów internetowych. 
20,8% mieszkańców korzysta z innych źródeł (prasa, drukowane 
materiały promocyjne oraz informacje od ludzi, plakaty i banery). 
 

Opinie respondentów badań jakościowych: 
„…LUBIĘ NAMYSŁÓW, KOCHAM NAMYSŁÓW, JESTEM ZAKOCHANY  

W NAMYSŁOWIE.” 
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Wizja rozwoju Gminy Namysłów w kontekście polityki promocyjnej 

Gmina Namysłów wg oczekiwań respondentów badań i uczestników konsultacji powinna wypromować swoją markę i ukierunkować promocję i rozwój: 

• na inwestorów – promować tereny inwestycyjne, 
• na turystów: utworzyć bazę turystyczną, rozwinąć usługi gastronomiczne oraz bazę noclegową, jak również wykreować produkty turystyczne w oparciu 

o posiadane dziedzictwo kulturowe i historyczne (wydarzenia kulturalne, szlaki turystyczne np. kościółków drewnianych, kapliczek, pałaców), działania 
w obszarze sportu i lokalne produkty regionalne (miody pszczele, lokalne sery, czy nawet ikony oraz markę piwa). 
 

Gmina powinna stawiać na młodych, aby ich zatrzymać oraz wykorzystać swoje położenie i atuty jakości usług, aby przyciągnąć inwestorów i nowych 
mieszkańców (w tym seniorów), szukających dobrego miejsca do życia i rozwoju, z dala od zgiełku dużych aglomeracji.  

Gmina musi rozwinąć infrastrukturę drogową (obwodnica, usprawniony transport, szybkie połączenia kolejowe z dużymi miastami). Powinien nastąpić rozwój 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa nowych boisk sportowych, remonty i modernizacja istniejących obiektów). 

Należy rozbudować, zmodernizować i odnowić infrastrukturę turystyczną - restauracje, punkty widokowe, odnowić mury miejskie, w Zamku w porozumieniu 
z podmiotem prywatnym stworzyć miejsce kultury, zagospodarować teren wokół Zalewu Michalice. 

 

W aspekcie wizji rozwoju marki pożądane kierunki promocji Gminy Namysłów to: 

• Promocja jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania,  
• Promocja miejsca przyjaznego inwestycjom, 
• Promocja atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej (walory dziedzictwa kulturalnego i natury), 
• Promocja przez sport i kulturę (imprezy, wydarzenia).  
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PODSUMOWANIE BADAŃ - PROFIL MARKI GMINY NAMYSŁÓW 

Profil Marki Gminy Namysłów (wyznaczony na podstawie badań marketingowych) obrazuje obecny wizerunek marki oraz stanowi płaszczyznę dla 
monitorowania, kontrolowania oraz korygowania działań budujących wizerunek marki Gminy Namysłów. 

Profil marki zbudowany został w oparciu o dwa typy wskaźników marki: odsetki oraz średnie zintegrowane.  

 

Profil Gminy Namysłów sporządzony według odsetka odpowiedzi 
(aspekty kognitywne). Odsetki pochodzą z pomiaru natężenia 
występowania określonej cechy dotyczącej postawy wobec marki 
(znajomość spontaniczna atrakcji, zalet, wad), znajomości sloganu 
funkcjonującego.  

Głównym celem promocyjnym Gminy Namysłów powinno być 
podniesienie postrzegania atrakcyjności Gminy Namysłów. W wyniku 
promocji wewnętrznej (skierowanej do mieszkańców), powinna przede 
wszystkim wzrosnąć liczba wymienianych przez mieszkańców zalet.   

Powinno to automatycznie spowodować spadek liczby części 
wymienianych wad.  

W wyniku promocji zewnętrznej (skierowanie do turystów i inwestorów) 
powinna wzrosnąć znajomość atrakcji Gminy, tak aby wzrósł poziom 
dotyczący trzech wymienianych atrakcji i zalet (atutów) z poziomu 0. 
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Rysunek 2. Profil marki wg odsetka odpowiedzi (aspekty kognitywne)  
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Profil marki sporządzony w oparciu o średnie wskaźniki zintegrowane, 
dotyczące merytorycznej oceny marki, stosunku emocjonalnego oraz 
aspektów wolicjonalnych wobec marki. 

Całościowa średnia zintegrowana ocena wszystkich badanych 
składowych marki Gminy Namysłów (jako miejsca, atrakcyjności 
walorów, aspektów wolicjonalnych) wynosi 3,7, w tym 3,93 ocena wśród 
mieszkańców oraz 3,5 wśród pozostałych osób. Różnica jest 
spowodowana głównie wyższą oceną aspektów wolicjonalnych, 
atrakcyjności Gminy oraz jej walorów turystycznych wśród mieszkańców 
w porównaniu do ocen osób z zewnątrz. 

Jednym z celów promocyjnych Gminy powinno być podniesienie 
postrzegania atrakcyjności Gminy Namysłów wśród mieszkańców 
z obecnego poziomu „średnia-duża atrakcyjność” (około 3,7) powyżej 
poziomu „duża atrakcyjność” (= 4). Podniesienie postrzegania atrakcyjności 
Gminy wydaje się nie mieć większego bezpośredniego związku 
z przyciąganiem turystów, o czym świadczą wyniki niniejszych badań, ale 

jest ważne dla przyciągania inwestorów oraz wzrostu jakości życia 
mieszkańców, którzy stanowią naturalny środek przekazu promocyjnego 
miasta i Gminy Namysłów. 

Celem minimum powinno być osiągnięcie takiego poziomu stosunku 
emocjonalnego mieszkańców do Gminy, jaki mają oni do dwóch jej 
największych atrakcji a gdyby plasował się on na poziomie podobnym dla 
Wrocławia (4,31), stanowiłby maksimum profilu marki.  

Celem promocji powinno być także przyciągnięcie potencjalnych klientów 
zewnętrznych (turystów i inwestorów oraz nowych mieszkańców). 
Większy wpływ na przyciąganie turystów ma promocja konkretnych 
produktów turystycznych (walorów historycznych i kulturalnych, walorów i 
produktów turystyczno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych i sportowych). 
Najlepiej postrzegane atrakcje turystyczne powinny zostać wykorzystane 
jako konie pociągowe promocji Gminy Namysłów, a w ich tle (pod ich 
parasolem) powinny być prowadzone działania promujące słabiej 
postrzegane produkty. 
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Rysunek 3. Profil marki wg średnich wskaźników zintegrowanych ocen  
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2.3. Analiza SWOT w aspekcie promocyjnym 

Podsumowanie diagnozy marki Gminy Namysłów opracowano wyłącznie w aspekcie promocyjnym, wykorzystując narzędzie analizy SWOT wizerunku marki. 
Nie uwzględnia ono wszystkich aspektów rozważanych w kontekście Strategii Rozwoju, lecz skupia się wyłącznie na elementach rozpatrywanych w celu 
budowy niniejszej Strategii. Wizerunek marki Gminy Namysłów określono w badaniach i zweryfikowano podczas konsultacji w trakcie warsztatów 
strategicznych.  

Mocne strony Gminy Namysłów 

Wizerunek marki Gminy Namysłów jest pozytywny. Mieszkańcy lubią swoją 
Gminę a ogólny poziom znajomości spontanicznej nazwy Gminy Namysłów 
wśród potencjalnych odbiorców działań promocyjnych wydaje się być 
bardzo dobry. Jest to punkt wyjścia do budowania/ wzmacniania 
znajomości marki Gminy Namysłów. 

Największe atuty Gminy Namysłów tworzą: 

• Walory historyczne i kulturowe, w tym między innymi:  
o Browar Namysłów i 700 letnia tradycja browarnictwa (marka 

komercyjna, mocno promowana, także poprzez ogólnopolską 
reklamę), 

o Zamek Namysłowski i jego historia (mimo braku udostępnienia 
do zwiedzania),  

o historyczny układ urbanistyczny Namysłowa częściowo 
odrestaurowany (Rynek, Brama Miejska, zwana Krakowską, 
Baszta Prochowa i fortyfikacje miejskie), 

o Smogorzów, najstarsza miejscowość Ziemi Namysłowskiej 
wraz z jej średniowiecznymi korzeniami i legendą o smoku, 

 

o Szlak drewnianych wiejskich kościołów Gminy Namysłów (XVII-
wieczny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi 
Smarchowice Śląskie, kościół p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej, okonstrukcji szachulcowej z 1620 r. 
w Krasowicach, kościół p. w. św. Michała Archanioła z 1614 r. o 
konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce 
w Michalicach, drewniano murowany kościółek p.w. Trójcy 
Świętej z początku XV w. wBaldwinowicach, XVI-wieczny 
kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z 1711 r. o konstrukcji 
zrębowej w Woskowicach Małych) oraz obiekty sakralne 
w Namysłowie (kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 
kościół pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary, 
kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP), 

o inne pamiątki historyczne, ślady martyrologii oraz świadectwa 
po poprzednich pokoleniach, w tym dworki, pałace i wiejskie 
parki oraz murowane kapliczki i drewniane krzyże. 
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• Atrakcje przyrodnicze i potencjał rekreacyjno-turystyczny:  
o obszary leśne i inne tereny zielone, w tym Bory Namysłowskie, 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa” na rzece Widawie, 
użytki ekologiczne: Młyńskie Stawy i Bagno Młynki, 

o sztuczny akwen zbudowany na rzece Widawie w miejscowości 
Michalice (wymaga zagospodarowania),  

o ścieżki rowerowe, parki, infrastruktura rekreacyjna i sportowa, 
o produkty lokalne rolnicze - ziemniak, pszenica, rzepak, miód. 

• Oferta i wydarzenia kulturalne i sportowe, w tym o randze 
ponadlokalnej: Dni Namysłowa (Browarki) i Bieg Namysłowian, 

• Znane marki gospodarcze (piwo Browar Namysłowski, okna Velux, lody 
Schiller -> Nestle -> Froneri, DIEHL - producent podzespołów AGD) oraz 
dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (strefa ekonomiczna, 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uzbrojone działki dla 
inwestorów, wolne lokale do wynajęcia, ulgi, dobre zaplecze 
mieszkaniowe, dobra jakość usług publicznych), 

• Kapitał ludzki (największy potencjał), czyli przedsiębiorczy i otwarci 
mieszkańcy, którzy, potrafią aktywnie działać, do tego są zasobni.  

• Jakość życia (dobra oferta i infrastruktura edukacji, kultury, rekreacji 
i sportu, bezpieczeństwo), w połączeniu z ambicjami i planami rozwoju 
gminy.  

Atutem gminy jest jej położenie w przestrzeni z dobrze zachowanym 
środowiskiem naturalnym, między Oleśnicą a Kluczborkiem, na pograniczu 
Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski. W niewielkiej odległości od 
Namysłowa znajdują się dwa duże miasta, Wrocław i Opole, których 
mieszkańcy mogą stać się odbiorcami oferty turystycznej gminy. Są tutaj 
również mocno odczuwalne związki z Dolnym Śląskiem. Gmina leży 
w pobliżu trasy S8 Wrocław-Warszawa oraz A4 Wrocław-Opole-Katowice, 

w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 45 km od 
autostrady A4 oraz portów lotniczych (Wrocław - ok. 60 km, Katowice - ok. 
120 km). To pozwala na dogodny dojazd z wszystkich kierunków. 

Słabe strony Gminy Namysłów:  

Słabą stroną marki Gminy Namysłów jest brak tożsamości marketingowej 
marki Namysłowa. Poza piwem (marką komercyjną) znajomość innych 
wyróżników marki jest jeszcze niewystarczająca. Brak logotypu i spójnego 
systemu identyfikacji marki oraz widoczna w badaniach słaba znajomość 
dotychczasowego hasła promocyjnego to wady marki. Promocja powinna 
być szersza – minimum na całą Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Powinno się 
stawiać na innowacyjną promocję. 

Kolejną słabą stroną jest niedostatecznie zagospodarowana, 
zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i sportowa. 
Gmina nie posiada skomercjalizowanych produktów turystycznych, czyli 
kompleksowej i spójnej oferty.  

Młodzi wyjeżdżają, głównie z powodu edukacji wyższej i najczęściej zostają 
w miejscu studiów.  

Historyczne centrum miasta wymaga nadania nowych funkcji społeczno – 
kulturowych.  
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Zagrożenia 

Zagrożeniem dla zaplanowanych działań promocyjnych jest wielkość 
budżetu promocyjnego. Niezbędna jest optymalizacja budżetu 
przeznaczonego na promocję – w tym budżetowanie zadaniowe wraz 
z efektywną dywersyfikacją działań promocyjnych, realizowanych 
równolegle do różnych grup odbiorców przy zastosowaniu dostosowanych 
do nich środków i narzędzi promocji. 

W promocji należy umiejętnie wykorzystać działania dot. informacji 
i edukacji mieszkańców czyniąc ich ambasadorami marki.  

Zagrożeniem dla marki Gminy Namysłów jest konkurencja ofert innych 
gmin, szczególnie aglomeracji wrocławskiej i opolskiej, ubiegających się 
o pozyskanie nowych mieszkańców, inwestorów i turystów.  

Szanse  

Szanse można definiować dwojako: jako czynniki zewnętrzne oraz jako 
oczekiwany przyszły stan. W opracowaniu przyjęto obie definicje.  

Szansą dla marki Gminy Namysłów jest wzrost popytu na usługi 
turystyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe na rynku krajowym 
i wewnątrz regionalnym, związany ze wzrostem stopy życiowej oraz 
zmianami zachowań konsumpcyjnych ludności.  

Szansą jest korzystne położenie Gminy Namysłów w stosunku do 
aglomeracji wrocławskiej, opolskiej i śląskiej w otoczeniu naturalnego 
środowiska, w połączeniu z rosnącym trendem migracji zarówno ludności 
w wieku produkcyjnym, jak i osób w wieku senioralnym i poszukiwaniem 
miejsc do zamieszkania poza dużymi aglomeracjami (w kontrze do tempa 
życia w miastach, manifestującej się np. ruchem tzw. slow cities (cittaslow). 
Szansą Gminy są szerokie możliwości rozbudowy sieci infrastruktury 
rekreacyjno - sportowej i turystycznej, infrastruktury czasu wolnego, jak 
również szeroka komunikacja (także z wykorzystaniem mediów 
tradycyjnych i cyfrowych), dotycząca wydarzeń organizowanych przez 
gminę, np. dni miasta czy Bieg Namysłowian. 
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2.4. Podsumowanie diagnozy – rekomendacje strategiczne  

Miasto i Gmina Namysłów powinny wypromować swoją markę 
i ukierunkować promocję i rozwój. 

Długofalowe budowanie wizerunku marki Gmina Namysłów należy oprzeć 
na rozwoju i ekspozycji najważniejszych potencjałów, czyli filarów marki. 
Należy ograniczyć wpływ negatywnych czynników, niwelując, jeśli to tylko 
możliwe, powody ich istnienia. 

Najważniejsze potencjały promocyjne Gminy Namysłów tworzy połącznie 
historycznych uwarunkowań i tradycji Ziemi Namysłowskiej (dziedzictwo 
kulturowe, tradycje i walory historyczne oraz kulturowe), możliwości 
rozwojowych (opartych na potencjale walorów przyrodniczo-
turystycznych, różnorodności oferty i wydarzeń kulturalnych i sportowych), 
atrakcyjnej oferty usług i gospodarki oraz planów i ambicji rozwojowych 
Gminy. 

Walory historyczne i kulturowe oraz przyrodniczo- turystyczne, jak również 
imprezy i wydarzenia Gminy stwarzają możliwości do wypoczynku i 
rekreacji dla mieszkańców, co w połączeniu z jakością usług publicznych 
i dobrymi warunkami dla rozwoju przedsiębiorczości podnosi jakość życia.  

Dla mieszkańców aglomeracji ościennych i powiatu, Gmina Namysłów i jej 
walory to miejsce atrakcyjne do weekendowego wypadu poza miejsce 
zamieszkania, oferujące odpoczynek, możliwość uprawiania sportu 
i rekreacji.  

W działaniach należy wykorzystać potencjał otwartego i kreatywnego 
kapitału ludzkiego, w tym szczególnie do działań budowy i promocji marki 
Gminy jako jej ambasadorów.  

Sięgnąć warto do szansy jaką jest korzystne położenie Gminy Namysłów 
w stosunku do aglomeracji wrocławskiej, opolskiej i śląskiej w otoczeniu 
naturalnego środowiska, w połączeniu z rosnącym trendem migracji 
ludności i poszukiwaniem miejsc do zamieszkania poza dużymi miastami. 
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W kreacji i promocji należy połączyć historyczne uwarunkowania i walory 
Gminy Namysłów oraz aktualny potencjał rozwoju i ambicji, potencjału 
kapitału ludzkiego i szanse położenia.  

Niezbędne działania do realizacji powinny dotyczyć budowy 
rozpoznawalności marki Gminy Namysłów, w tym pozycjonowania marki. 
Oznacza to dokonanie wyboru, w jaki sposób Gmina chce być odróżniana 
od innych, jak będzie prowadzić działania związane z kreowaniem 
oczekiwanego wizerunku.  

Gmina powinna wykreować wizerunek marki w oparciu o spójność 
elementów przekazu, opartych na logo, spójnej kolorystyce, spójnej linii 
graficznej. Należy wykreować nowy slogan promocyjny oparty na 
elementach wyróżników marki.  

Niezbędna jest spójna promocja oraz dywersyfikacja działań promocyjnych 
skierowanych do strategicznych segmentów grup docelowych, wdrożenie i 
szeroka promocja produktów turystycznych oraz optymalizacja budżetu 
przeznaczonego na promocję. Konieczny jest wybór najbardziej 
efektywnych sposobów dotarcia do strategicznych segmentów grup 
docelowych oraz multiplikacja przekazów w oparciu o spójność wizualną.  

Mocną stroną Gminy są jego mieszkańcy: otwarci, przedsiębiorczy 
i kreatywni, dumni z faktu zamieszkania. W promocji Gminy nie w pełni 
wykorzystany był ten potencjał mieszkańców, jak również potencjał 
liderów, stowarzyszeń oraz znanych producentów marek obecnych na 
terenie Gminy, którzy mają bardzo silne pozycje opiniotwórcze. Warto 
włączyć ich w działania i inicjatywy Gminy, czyniąc ich ambasadorami 
marki. 

Szansą jest szeroka integracja i współpraca środowisk i mieszkańców Gminy 
w celu koordynacji działań promocyjnych poprzez spójny przekaz 
marketingowy, szeroką promocję imprez identyfikowanych z marką 
i integrujących mieszkańców, kreację i wypromowanie nowych produktów. 

Rysunek 4. Najważniejsze potencjały promocyjne marki Gminy Namysłów  
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3. Założenia strategiczne i struktura marki Gminy Namysłów 
 

Marka gminy w niniejszym dokumencie jest wielopoziomowym komunikatem w wymiarze werbalnym, wizualnym oraz emocjonalnym.  

Idea tworzenia marki gminy opiera się na elementach charakterystycznych, wyłonionych spośród elementów analizy SWOT (przedstawionych w części 
diagnostycznej), zagregowanych pod kątem unikalnych wartości dla potencjalnych odbiorców marki, wg zasady koncentracji na zasobach najbardziej 
opłacalnych, pozwalających zwiększać wartość gminy. 

Marka Gminy Namysłów utrwala wartości Gminy i jest wizualizacją cech wyróżniających. 

3. 1. Tożsamość marki Gminy Namysłów 

Warunkiem stworzenia efektywnej marki Gminy Namysłów jest właściwe 
uchwycenie jej tożsamości, czyli niepowtarzalnych cech i unikalnych 
wartości, pozytywnie wyróżniających markę. Poprzez ustalenie tożsamości 
marki możliwe będzie odzwierciedlenie pożądanego sposobu postrzegania 
marki przez jej adresatów. 

Przy określaniu tożsamości marki często wykorzystywaną metodą jest 
personifikacja marki („jakim człowiekiem byłaby nasza marka z ciałem 
i świadomością?”). 

W powyższym ujęciu marka Gminy Namysłów1 to: 

• duża rodzina, rozwojowa, 2+2 i więcej, plus pies, (Gmina 
prorodzinna, wierna tradycji), 

 
1 Wynik prac warsztatowych, diagnozy i badań. 

• bardzo aktywna: spędzająca czas w przyrodzie: spacery, jazda na 
rowerze, bieganie, zwiedzanie lokalnych walorów historycznych 
i kulturowych, udział w imprezach lokalnych kulturalnych oraz 
sportowych (Gmina różnych aktywności rekreacji i wypoczynku),  

• mieszka w domu z ogrodem, ceni przestrzeń i możliwości życia 
z dala od zgiełku dużych miast, w zgodzie z naturą, w otoczeniu 
piękna przyrody (Gmina bliska natury, ceni naturę i dba o czystość 
i ekologię), 

• zasobna, ambitna, kreatywna i pełna pomysłów, inwestuje 
w rozwój, z potencjałem (Gmina dynamicznie rozwija się w oparciu 
o kreatywność ludzi, inwestuje w infrastrukturę społeczną, chce 
zatrzymać młodych), 

• przyjazna i otwarta wspólnota dla wszystkich (Gmina otwarta dla 
wszystkich, stawia na wspólnotowość i dynamiczny rozwój; Gmina 
dba o dialog ze społecznością),  
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• jeździ dużym, rodzinnym samochodem, przyjaznym środowisku 
(hybryda, elektryczny) (Gmina ceni wartości rodzinne i naturę, 
stawia na praktyczne, funkcjonalne i przyjazne, ale także 
nowoczesne rozwiązania). 

W aspekcie skojarzeń cech Gminy Namysłów, które można identyfikować z 
gatunkiem i cechami drzew, dominują skojarzenia z dębem i lipą jako 

silnymi i dającymi bezpieczeństwo roślinami. Dąb to pamięć, kultura, 
charakter. Lipa to przyjazność i dobra energia (dla ludzi, pszczół), gmina 
obfita w walory i możliwości - miododajna.  

W skojarzeniach ze świata zwierząt wskazano na zwierzęta stadne, 
rodzinne i wierne (bocian, jerzyk), bowiem Gmina troszczy się o ludzi i jest 
jak rodzina.  

Tożsamość (osobowość) Gminy Namysłów:  
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3.2. Motyw przewodni 

Naturalnym skutkiem analizy osobowości Gminy Namysłów, jest wskazanie 
wyróżnika marki – tego, co marka oferuje swoim odbiorcom, podkreślając 
swoją wyjątkowość i niepowtarzalność w porównaniu z gminami w 
regionie i Polsce. Zdiagnozowaną osobowość marki należy w sposób 
czytelny przełożyć na wizerunek, czyli zewnętrzne oblicze w postaci 
motywu przewodniego (esencji marki), na którym opiera się komunikacja 
marki. 

Esencja marki (motyw przewodni):  
• jest przesłaniem, na którym opiera się komunikacja marki,  
• stanowi ona wartość integrująca w sobie wszystkie cechy 

pozytywne, 
• to wyróżnik marki – co marka oferuje swoim odbiorcom, 

podkreślając swoją wyjątkowość i niepowtarzalność. 

 

Osobowość marki Gminy Namysłów to połączenie historycznych 
uwarunkowań i tradycji (ziemia wielu narodów, dziedzictwo kulturowe, 
tradycje piwowarskie) oraz aktualnych potencjałów i ambicji 
rozwojowych (możliwości), wynikających z potencjału kapitału ludzkiego 
oraz przestrzeni położenia.  

Prawdziwym i niepowtarzalnym wyróżnikiem Gminy Namysłów (esencją 
marki), wynikającym z atutów położenia i walorów marki jest jej 
PRZESTRZEŃ.  

 

 

Motyw przewodni Gminy Namysłów, który komunikuje ten wyróżnik brzmi:  

 
GMINA NAMYSŁÓW  

PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI 
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Motyw przewodni jest łatwy w skojarzeniach, ale także atrakcyjny i nowoczesny: 

• Wyzwala dynamizm, wprowadza element unikatowości w postaci 
obietnicy marki - różnorodnych możliwości, które budują 
potencjał miejsca Gminy Namysłów (oparty na szerokich 
możliwościach rozwoju, życia oraz wypoczynku wynikających 
z walorów natury i dziedzictwa kulturowego).  

• Połączenie tradycji i historii z potencjałem dynamicznego 
rozwoju, wynikającym z  położenia Gminy. Informuje, że ważna 
jest tradycja (można się tutaj spodziewać jej materialnych 
pamiątek – budowanie potencjału turystycznego), ale równie 
istotne jest >tu i teraz< oraz patrzenie w przyszłość. 

• Pozwala na kojarzenie z atrybutem szeroko rozumianej 
przestrzeni w otoczeniu przyrody, jak również dostępności 
terenów inwestycyjnych i do zamieszkania oraz przestrzeni 
otwartości na kreatywność, przedsiębiorczość, ludzi, 
wielokulturowość, etc.  

• Obietnica marki – obietnica miejsca, które oferuje wszystkim 
możliwość dobrego życia i dynamicznego rozwoju.  

 

 

Taka obietnica marki podkreśla dynamikę, nowoczesność, inkluzywność 
miejsca, ale też szacunek do tradycji i historii.  

Komunikat ten rodzi pozytywne emocje, skłaniające do poznania 
i zapamiętania a w konsekwencji stanowi zachętę do spróbowania 
(rekreacji, życia, inwestycji).  

Esencja marki jest podstawą budowy treści komunikatów, bezpośrednio 
z nią związane są hasło oraz jej wizualizacja, czyli logo promocyjne.  

ZAPROPONOWANY MOTYW, ESENCJA MARKI JEST GOTOWYM HASŁEM 
PROMOCYJNYM. 

Hasło promocyjne, stanowiące element logotypu, pełni funkcję 
doprecyzowującą charakter Gminy Namysłów. 

Istotnym elementem będzie określenie przekazów komunikacyjnych dla 
różnych obszarów i grup docelowych promocji, poprzez stosowanie tego 
samego hasła „spinającego” wszystkie komunikaty pod parasolem motywu 
przewodniego marki. 
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3.3. Piramida wartości marki 

Markę Gminy Namysłów można pokazać w układzie schematycznym 
piramidy wartości.  

• Marka opiera się na wartościach takich jak: otwartość i szacunek, 
troska o wszystkich, rodzina. Wskazują one otwartość i wzajemne 
poszanowanie się mieszkańców pod względem historii 
pochodzenia, religii, tradycji i kultury, podkreślają starania gminy 
w zaspokajaniu potrzeb ludności, która uznaje rodzinę za potencjał 
najważniejszy w życiu  

• Osobowość marki tworzy połączenie historycznych 
uwarunkowań (tradycji: ziemia wielu narodów, dziedzictwo 
kulturowe, tradycje piwowarskie) oraz aktualnych potencjałów 
i ambicji rozwojowych (możliwości wynikających z potencjału 
kapitału ludzkiego oraz przestrzeni położenia). Gmina Namysłów to 
miejsce dynamiczne, rozwijające się, dumne z tradycji, ale 
z ambicjami patrzące w przyszłość, miejsce otwartych perspektyw, 
dobrej jakości życia, dla wszystkich, oferujące wsparcie każdemu, 
kto będzie chciał tu zamieszkać, pracować czy prowadzić biznes. 

Esencja marki jest przesłaniem, na którym opiera się komunikacja marki, 
stanowi ona wartość integrująca w sobie wszystkie cechy pozytywne 

(zasoby i walory), to wyróżnik marki – co marka oferuje swoim odbiorcom, 
podkreślając swoją wyjątkowość i niepowtarzalność.  
 

Rysunek 5. Piramida wartości marki Gminy Namysłów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENCJA  
PRZESTRZEŃ TRADYCJI I 
MOŻLIWOŚCI 
 
OSOBOWOŚĆ  
TRADYCJE I MOŻLIWOŚCI / AMBICJE ROZWOJU 
WALORY DO ŻYCIA I AKTYWNEJ REKREACJI 
MIEJSCE OTWARTE DLA WSZYSTKICH 

ZASOBY: 
WALORY PRZYRODNICZE I POTENCJAŁ REKREACYJNO-TURYSTYCZNY ORAZ SPORTOWY 
WALORY HISTORYCZNE I KULTUROWE JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH I GOSPODARKA 
OTWARCI, KREATYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY LUDZIE ATRAKCYJNA I BEZPIECZNA 
PRZESTRZEŃ (TERENY DO MIESZKANIA I POD INWESTYCJE) DOGODNE POŁOŻENIE  
 
WARTOŚCI:  
OTWARTOŚĆ I SZACUNEK (Gmina wielokulturowa, otwarta dla wszystkich, mieszkańcy o 
różnych kulturach szanują się pod względem tradycji, historii i kultury) 
 
TROSKA (Gmina postrzegana jest jako wspierająca mieszkańców i zaspokajająca ich 
potrzeby = miejsce dobre do życia) 
 
RODZINA (polityka prorodzinna i zatrzymanie młodych to jedna z ważniejszych wartości i 
celów Gminy) 
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3.4. Logo i identyfikacja wizualna 

Logo i identyfikacja wizualna to dzisiaj podstawowe narzędzie budowania 
wizerunku marki, to podstawa brandingu – pozycjonowania marki na 
rynku.  

Logo musi przede wszystkim dobrze reprezentować markę, odpowiadać 
charakterowi marki, ukazywać w klarowny sposób ideę i misję marki, budzić 
pozytywne skojarzenia.  

Logo promocyjne i system identyfikacji wizualnej Gminy Namysłów to 
zestaw reguł oraz standardów komunikacji wizualnej mający na celu 
kształtowanie spójnego, czytelnego, konsekwentnego i pożądanego 
wizerunku. Spójny wizerunek pomaga definiować tożsamość gminy, 
pozycjonuje i wpływa na odbiór komunikatów kierowanych do bardzo 
szerokiego grona odbiorców. 

Obecność logo jest konieczne na wszystkich materiałach informacyjnych, 
promocyjnych i reklamowych, publikowanych zarówno bezpośrednio przez 
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego Namysłowa oraz jednostki 
zależne, jak i pośrednio – przez partnerów wszelkich wydarzeń, działań 
informacyjno-reklamowych, etc., którzy w jakiejkolwiek formie korzystają 
ze wsparcia Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub są z nim powiązani 
(finansowo lub organizacyjnie). 

Logo funkcjonować będzie obok podstawowych znaków urzędowych 
Namysłowa: herbu, flagi i pieczęci. Herb jest i pozostanie podstawowym i 
najważniejszym znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią 
procedurą. Jest to najważniejszy symbol miasta, stosowany jako znak 

oficjalny i uroczysty. Funkcja znaku urzędowego w pewnych wypadkach 
uniemożliwia jego zastosowanie. Herb znakuje miejsce inicjatywy, nie jest 
nośnikiem idei. 

Logo Gminy Namysłów zostało przygotowane w wyniku prac nad nową 
strategią marki i wyłonione spośród 3 propozycji znaków graficznych. 
Propozycje znaków graficznych powstały w toku opracowywania Strategii. 
Głosowanie mieszkańców odbyło się drogą internetową. 

 

Rysunek 6. Podstawowe logo Gminy Namysłów 
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Charakterystyka logo  

Znak nowoczesny, o czystej formie, pozbawiony małych elementów, 
powodujących trudności w druku. Znak składa się z dwóch elementów: 
sygnetu oraz logotypu zawierającego pełną nazwę z baselinem. Esencję 
marki (motyw przewodni) wykorzystano jako hasło w formule baseline, 
które łączy przeszłość z przyszłością, podkreśla szacunek do tradycji i 
historii oraz obiecuje możliwości rozwoju. 

Podstawowa, trójkolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem 
systemu identyfikacji wizualnej „Namysłów Przestrzeń tradycji 
i możliwości” przeznaczonym do ogólnego stosowania w drukach 
firmowych. 

Znaczenie symboliki znaku: 

• Nowoczesna kreska i układ oraz „optymistyczny” font – 
podkreślają dynamikę i rozwój,  

• Charakterystyczna litera N - jak Namysłów - nawiązuje do 
nazwy gminy, symbolizuje nowoczesność (rozwój) i naturę, 

• Ramię skierowane w dół – oznacza zakorzenienie w tradycji i 
historii, ramię skierowane w górę - ukierunkowanie w stronę 
przyszłości, potencjału rozwoju, szans i możliwości, 

• Dwa elementy tworzące „N” rozchodzą się tworząc literę „V” – 
ten obszar symbolizuje otwartość, natomiast górne ramię 
(unoszące się w górę) tworzy pod sobą przestrzeń – 
symboliczne schronienie, troskę (bezpieczeństwo), obszar dla 
wszystkich, oznacza inkluzywność marki miejsca. 

Ważna jest także kolorystyka logotypu – bowiem kolory stanowią swoisty 
rodzaj komunikacji niewerbalnej, gdyż charakteryzują się pewnym 
znaczeniem i symboliką. 

Znaczenie i symbolika kolorów użytych w znaku: 

• Kolor fioletowy - kreatywność i dynamika, 

inteligencja, powstał z połączenia czerwieni i niebieskiego, z 
jednej strony elegancki a z drugiej dynamiczny i wyróżniający 
się na tle innych (moc i energia czerwieni (dynamizm) przeplata 
się ze spokojem i inteligencją oraz profesjonalizmem 
niebieskiego), 

• Kolor szary (grafitowy) - elegancja i sukces, 

niezawodność i bezpieczeństwo (ochrona), spokój, 

• Kolor zielony - kolor natury, kojarzy się z życiem i 

harmonią, symbolizuje siłę, rozwój, relaks, przyjaźń. 

Kolory logo stanowią podstawowy wymiar całego systemu identyfikacji 
wizualnej. Dlatego należy dołożyć starań, aby były one konsekwentnie 
i poprawnie reprodukowane. 
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System identyfikacji wizualnej (SIW) 

Strategia zakłada opracowanie podstawowej księgi identyfikacji wizualnej – przewodnika, który określi prawidłową budowę logo Gminy Namysłów oraz zasady 
jego stosowania w różnych sytuacjach w celu budowania spójnej identyfikacji dla wszystkich materiałów informacyjno-wizerunkowych Gminy Namysłów. 
Identyfikacja wizualna powinna odpowiadać specyfice marki, charakteryzować się oryginalnością, unikatowością, winna być łatwo dostrzegalna oraz łatwa w 
percepcji i zapamiętywaniu. 

Zaprojektowany SIW (załącznik do Strategii) zawiera pełny opis konstrukcji, kolorystyki i zasad stosowania znaku marki, w tym także: pola ochronne znaku, 
wielkość minimalna, kolory firmowe, typografię podstawową i uzupełniająca, zasady stosowania znaku na kolorowych tłach oraz opis zasad projektowych wraz 
z wytycznymi spójnego stosowania identyfikacji wizualnej marki na podstawie wybranych akcydensów oraz wybranych wizerunkowych nośników promocji 
marki.  

Warto opracować także zasady i etapy przyjęcia oraz stosowania systemu identyfikacji wizualnej przez Gminę i jej jednostki zależne realizujące zadania 
promocyjne.  

Wdrażanie elementów identyfikacji marki Gminy jest procesem długofalowym i obejmuje:  
 
W krótkim okresie - horyzont 2- letni– merytoryczne wdrażanie 
elementów identyfikacji marki: 

1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej w tym warsztaty 
edukacyjne z zasad dystrybucji logo i systemu identyfikacji 
wizualnej, 

2. Implementacja marki na podstawowych nośnikach promocyjnych 
(np.: podstawowe materiały reklamowe, druki, korespondencja 
Urzędu Miejskiego, tablice reklamowe, materiały i gadżety), 

3. Wybór i opracowanie promocji markowych produktów i wydarzeń, 
4. Integracja środowisk zainteresowanych promowaniem marki, 
5. Kampania regionalna/lokalna „wprowadzająca markę”. 

 

W długim okresie - horyzont wieloletni:  
1. Integracja wszystkich środowisk zainteresowanych promowaniem 

marki, 
2. Rozszerzenie dystrybucji logo w środowisku podmiotów zależnych. 

Właściwa promocja znaku graficznego i hasła promocyjnego 
(elementów marki) poprzez podmioty zależne, 

3. Stopniowa implementacja marki na innych wybranych nośnikach 
promocyjnych, 

4. Systematyczne monitorowanie marki, 
5. Szerokie wykorzystanie cyklicznych imprez kulturalnych 

i rekreacyjnych do promocji marki. 
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4. Opracowanie programu promocji Gminy Namysłów 

4.1. Misja promocyjna 

Misja określa, czym jest marka, co stanowi o jej atutach i jakie wartości 
wyznaje, powinna być pozytywna i przekonująca. Promocyjny wizerunek 
Gminy Namysłów na poziomie misji opracowano w zgodzie z oczekiwana 
wizją rozwoju marki: 

• W obszarze społecznym - gmina dąży do zapewnienia swoim 
mieszkańcom najwyższego poziomu usług oraz troszczy się  
o rodziny, edukację dzieci i młodzieży oraz opiekę nad seniorami. 
Działania te realizowane są w świetle otwartego dialogu ze 
społecznością, szacunku do tradycji oraz dumy z miejsca 
zamieszkania (małej ojczyzny), 

• W obszarze aktywności i przedsiębiorczości - gmina wspiera 
przedsiębiorczość, kreatywność i ambicje swoich mieszkańców, 
stwarzając im atrakcyjne i bezpieczne warunki do edukacji 
i rozwoju, 

• W obszarze turystyki - gmina stawia na otwartość i chęć dzielenia 
się z otoczeniem, tym co ją wyróżnia (dziedzictwo historyczno-
kulturowe, przyroda, produkty lokalne, imprezy kulturalne  
i sportowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

WIZJA MARKI GMINY NAMYSŁÓW 
 

Gmina dynamicznie rozwijająca się, dumna z tradycji, 
ale z ambicjami patrząca w przyszłość, miejsce 
otwartych perspektyw, dobrej jakości życia, dla 

wszystkich, oferująca wsparcie każdemu, kto będzie 
chciał tu zamieszkać, pracować czy prowadzić biznes 

 

MISJA PROMOCYJNA 
 

WYPROMOWANIE MARKI GMINY NAMYSŁÓW JAKO: 
ATRAKCYJNEGO I BEZPIECZNEGO MIEJSCA DO ŻYCIA, 

PRACY I REKREACJI 
miejsca dynamicznie rozwijającego się, dumnego 
z tradycji, ale z ambicjami w przyszłość, miejsca 

otwartych perspektyw, dobrej jakości życia, dla wszystkich 
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4.2. Adresaci marki – grupy docelowe promocji 

Na podstawie analizy sformułowanej misji zostały określone podstawowe grupy docelowe promocji.  

Tabela 1. Adresaci marki i insighty konsumenckie 

Adresat promocji Oczekiwania i potrzeby adresatów Pożądane postawy Komunikat/ przekaz promocyjny 

MIESZKAŃCY GMINY  
POŻĄDANY WIZERUNEK: GMINA NAMYSŁOW DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA 

Mieszkańcy gminy.  

 

Idealna gmina powinna kierować swoje 
działania z myślą o potrzebach mieszkańców, 
powinna być przyjazna i bezpieczna, dać 
możliwości młodym i nie zapominać 
o starszych.  

Potrzeby: czystość, ład i porządek 
przestrzenny, bezpieczeństwo, dobra jakość 
opieki zdrowotnej, infrastruktura publiczna, 
aktywizacja i umożliwienie włączenia się 
w rozwój, oferta mieszkaniowa, atrakcyjna 
oferta edukacyjna i kulturalna, aktywne formy 
spędzania czasu na wolnym powietrzu, 
turystyka lokalna, oferta sportowa i kulturalna. 

KAŻDY MIESZKANIEC – 
AMBASADOREM MARKI 
(zwiększenie poziomu wiedzy 
i postaw obywatelskich, 
otwartość na współpracę, 
poczucie dumy z bycia 
mieszkańcem, identyfikacja 
 i duma z miejsca inwestycji, 
zatrzymanie młodych). 

 

PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI 
DO ŻYCIA I ROZWOJU 

PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI 
…..ZAMIESZKAJ!... 

PROMOCJA MARKI GMINY JAKO ATRAKCYJNEGO 
MIEJSCA DO ŻYCIA  

Przestrzeń do życia:  

• dostępność atrakcyjnych terenów 
mieszkaniowych i pod inwestycje w otoczeniu 
natury, 

• atrakcyjna lokalizacja,  
• atuty Gminy jako miejsca do życia w oparciu 

o dobrą jakość usług i gospodarkę, w otoczeniu 
przyrody z możliwością rozwoju i aktywnej 
rekreacji (w oparciu o walory przyrodnicze 
i potencjał rekreacyjno-turystyczny, sportowy, 
walory historyczne i kulturowe),   

Nowi mieszkańcy obecni, 
potencjalni (w tym 
seniorzy). 

Poszukują dobrego, wygodnego życia w 
zasobnej gminie z ambicjami stanowiącego 
alternatywę wobec wielkomiejskiego 
pośpiechu i postępującej globalizacji. 

IDENTYFIKACJA Z GMINĄ I 
DUMA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA   

(pozyskanie nowych 
mieszkańców, przez co zwiększą 
się dochody z PIT, nastąpi szybszy 
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Adresat promocji Oczekiwania i potrzeby adresatów Pożądane postawy Komunikat/ przekaz promocyjny 

Potrzeby: bardzo dobra infrastruktura, 
atrakcyjne ceny gruntów budowlanych/ 
mieszkań, wysoka jakość usług publicznych, 
walory środowiska przyrodniczego i 
dziedzictwa kulturowego (relaks i wypoczynek 
w stylu slow), dogodne położenie, bliskość 
dojazdu do pracy do dużych miast ościennych 
województw lub możliwość pracy w domu. 
Otwarte perspektywy, przestrzeń do rozwoju 
i wypoczynku.  

rozwój, dzięki aktywności nowych 
zasobów ludzkich). 

• dynamicznie rozwijająca się, ambitna gmina, 
bezpieczna, otwarta perspektywa i kreatywna 
przestrzeń dla aktywności i  rozwoju 
osobistego dla wszystkich, 

• Przesłania promocyjne kierowane będą do 
szerokiej grupy docelowej, w tym w pierwszej 
kolejności do mieszkańców z terenu powiatu 
i aglomeracji opolskiej oraz wrocławskiej). 

TURYŚCI I ODWIEDZAJĄCY (WEEKENDOWI)  
POŻĄDANY WIZERUNEK: GMINA NAMYSŁOW - ATRAKCYJNE MIEJSCE DO REKREACJI 

Turyści (aktywni, 
przyrodnicy, miłośnicy 
lokalnej kultury, uczestnicy 
imprez sportowych 
i kulturalnych (jednodniowi 
i weekendowi). 

Mieszkańcy Gminy 
(tzw. turyści lokalni- 
uczestnicy imprez, 
wydarzeń). 

Poszukują atrakcyjnych miejsce do rekreacji 
i aktywnego wypoczynku w przyrodzie, 
lokalnych produktów, miejsc i wydarzeń 
związanych z historią, będą uczestniczyć 
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych.  

Potrzeby: wyznaczenie szlaków turystycznych, 
rowerowych i pieszych, dostarczenie 
materiałów promocyjnych i informacyjnych, 
oznakowanie i przygotowanie miejsc 
odpoczynku oznakowanie ścieżek 
edukacyjnych, turystycznych. 

Każdą okazję należy wykorzystywać do 
promocji miasta i jego walorów.  

Przyjazny, otwarty i kulturalny 
turysta, uczestnik imprez  
i wydarzeń.  

POTENCJALNY AMBASADOR 
MARKI 

Gmina w tym obszarze winna 
skupić się na ścisłej współpracy 
z organizacjami turystycznymi, 
instytucjami i związkami, których 
jest członkiem, a własną 
działalność promocyjną 
realizować w miarę możliwości 
budżetowych.  

PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI.. 
NA WEEKEND …DLA AKTYWNYCH …DLA 

MILOŚNIKÓW KULTURY… SPORTU 

Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych 
(walory dziedzictwa kulturalnego i natury) oraz 
promocja przez sport i kulturę. 

Przesłania promocyjne kierowane będą do 
szerokiej grupy docelowej, w tym do jak 
największej grupy turystów weekendowych  
i jednodniowych w pierwszej kolejności spośród 
mieszkańców powiatu, aglomeracji opolskiej  
i wrocławskiej oraz Dolnego Śląska poprzez 
zachęcenie ich, zaproszenie do przyjazdu do Gminy.  
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Adresat promocji Oczekiwania i potrzeby adresatów Pożądane postawy Komunikat/ przekaz promocyjny 

 

PRZEDSIĘBIORCY (OBECNI I POTENCJALNI)  
POŻĄDANY WIZERUNEK: GMINA NAMYSŁOW - DOBRA LOKALIZACJA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Przedsiębiorcy obecni 
i potencjalni. 

 

Oczekują wsparcia ich aktywności, promocji, 
wymiany informacji.  

Partnerskie relacje z władzami Gminy, 
umożliwienie włączenia się w rozwój  
i promocję (dialog, współpraca, doradztwo). 

 PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI DO 
INWESTYCJI 

Promocja oparta o następujące elementy:  

• polityka władz Gminy sprzyjająca 
przedsiębiorczości (system zachęt, ułatwienia, 
sprzyjająca inwestycjom), 

• przyjazne uwarunkowania do prowadzenia 
działalności gospodarczej (położenia, 
przynależność do wałbrzyskiej strefy 
ekonomicznej, wizytówki obecnych firm, 
przyjazna polityka lokalna i oczywiście 
otoczenie przyrody). 

Przekazy promocyjne adresowane będą do 
szerokiej grupy mieszkańców Gminy, aglomeracji 
opolskiej, wrocławskiej oraz instytucji około 
biznesowych – tworzących miejsca pracy sąsiednich 
województw ościennych. 

Promocja będzie prowadzona dwutorowo, do 
potencjalnych i obecnych inwestorów. Każdą okazję 
należy wykorzystywać dla podkreślenia korzyści, 
wynikających z podejmowania decyzji 
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Adresat promocji Oczekiwania i potrzeby adresatów Pożądane postawy Komunikat/ przekaz promocyjny 

o inwestowaniu i rozwoju przedsiębiorczości 
w oparciu o lokalizację w Gminie Namysłów. 

MEDIA I TOUROPERATORZY; POŚREDNIO WSZYSTKIE GRUPY DOCELOWE 
POŻADANY WIZERUNEK: GMINA NAMYSŁOW PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI DLA KAŻDEGO 

Media i touroperatorzy. Oczekują pełnej i profesjonalnej informacji.  BUDOWA I WZMOCNIENIE 
WIZERUNKU MARKI poprzez 
promocję i współpracę. 

 

GMINA NAMYSŁÓW PRZESTRZEŃ TRADYCJI 
I MOŻLIWOŚCI 

Promocja oparta o markę i jej atuty oraz umiejętne 
wykorzystanie wyjątkowości przestrzeni tradycji 
i możliwości gminy jako symbolu unikatowości 
marki. 
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4.3. Cele strategiczne i operacyjne 

W ramach promocji określono cele strategiczne, które w sposób bezpośredni nawiązują do wizji rozwoju i misji promocyjnej. Ponadto określono kierunki 
postępowania na drodze osiągnięcia pożądanego rezultatu poszczególnych celów strategicznych w postaci celów operacyjnych. Numeracja celów nie oznacza 
ich hierarchii ważności. Wszystkie cele są równie ważne – powinny być realizowane równolegle. 

Tabela 2. Cele strategiczne i operacyjne 

CEL STRATEGICZNY UZASADNIENIE 
CELE OPERACYJNE                               

REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA 

I. BUDOWA SPÓJNEGO 
WIZERUNKU MARKI 

„GMINA NAMYSŁÓW 
PRZESTRZEŃ TRADYCJI 

I MOŻLIWOŚCI” 

Należy zbudować świadomie zarządzaną, uporządkowaną markę 
w oparciu o nowy motyw przewodni – esencję marki: „Przestrzeń tradycji 
i możliwości”. Ważne jest opracowanie podstawy strategii marki (logo, 
system identyfikacji wizualnej, system oznakowania atrakcji, standardy 
kreacji marki) oraz działania związane z ich wdrożeniem (produkcja 
materiałów reklamowych i gadżetów wizerunkowych, opracowanie Press-
packów do mediów), jak również szeroka i spójna promocja w oparciu 
o SIW i współpracę wszystkich jednostek realizujących działania 
promocyjne Gminy.  

I.1. OPRACOWANIE PODSTAW STRATEGII MARKI 

I.2. WDROŻENIE PODSTAW STRATEGII MARKI 

I.3. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

II. PROMOCJA GMINY 
NAMYSŁÓW JAKO 

ATRAKCYJNEGO MIEJSCA 
DO ŻYCIA 

Promocja będzie skierowana do mieszkańców i przedsiębiorców. Działania 
promocyjne prowadzone będą w kierunku wzmocnienia pozytywnego 
wizerunku Gminy wśród jej obecnych oraz potencjalnych mieszkańców - 
jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, pracy i rekreacji. 

Działania wewnętrzne dla mieszkańców koncentrować się będą na 
wzmacnianiu stosunku emocjonalnego mieszkańców z Gminą w kierunku 
budowania ambasadorów marki, zgodnie z ideą dumy z miejsca 

II.1. WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI 
MIESZKAŃCÓW GMINY (KAŻDY MIESZKANIEC 

AMBASADOREM MARKI) 

II.2. POZYSKANIE NOWYCH MIESZKAŃCÓW 
I INWESTORÓW 
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CEL STRATEGICZNY UZASADNIENIE 
CELE OPERACYJNE                               

REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA 

zamieszkania, wynikającej z komunikowania i podkreślania korzyści oraz 
walorów Gminy. 

Działania zewnętrzne skierowane na pozyskanie nowych mieszkańców 
koncentrować się będą na korzyściach, jakie oferuje Gmina.  

Działania prowadzone będą także w kierunku kreacji wizerunku Gminy 
jako miejsca atrakcyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości: w celu 
zwiększenia liczby nowych inwestorów, jak również zwiększenia poczucia 
satysfakcji i dumy z miejsca dotychczasowych inwestycji. 

III. PROMOCJA 
WALORÓW 

TURYSTYCZNYCH 
I REKREACYJNYCH 

GMINY NAMYSŁÓW 

Promocja Gminy Namysłów będzie ściśle związana z turystyką 
weekendową i jednodniową. Działania będą skierowane na wykorzystanie 
trendu zainteresowania turystów spędzaniem wolnego czasu aktywnie. 

Obejmuje wybór, kreację oraz promocję produktów turystycznych 
w oparciu o walory przyrodnicze, potencjał rekreacyjno-turystyczny oraz 
sportowy, walory historyczne i kulturowe Gminy, w tym imprezy 
i wydarzenia. 

 

III.1. WYKREOWANIE PRODUKTÓW 
TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 

III.2. PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
GMINY 

 



 

 Strona: 36 

4.4. Wybór i opis rekomendowanych działań komunikacyjnych i narzędzi marketingu mix 

Tabela 3 Rekomendowane działania i narzędzia marketingu mix  

CELE DZIAŁANIA I NARZĘDZIA 

I. BUDOWA SPÓJNEGO WIZERUNKU MARKI „GMINA NAMYSŁÓW PRZESTRZEŃ TRADYCJI I MOŻLIWOŚCI” 

I.1. OPRACOWANIE PODSTAW STRATEGII 
MARKI 

1. Budowa logo i opracowanie księgi logowej razem z SIW (w ramach niniejszego zadania). 

2. Opracowanie SIW wersji rozszerzonej. 

Rekomenduje się opracowanie pakietu obejmującego opcje dodatkowe SIW: 

• Współistnienie logo Gminy Namysłów z logo instytucji jednostek zależnych Gminy, 

• System oznakowań atrakcji turystycznych: np.: oznakowanie ścieżek turystycznych, szlaków pieszych i rowerowych, 
miejsc odpoczynku, produktów regionalnych, etc.), 

• Systemu Identyfikacji Gminnej: np.: tablice z oznakowaniem sołectw, oznakowanie przystanków, tablice 
kierunkowe do atrakcji, tablice informacyjne, etc. 

I.2. WDROŻENIE PODSTAW STRATEGII 
MARKI 

1. Przyjęcie stosowania SIW przez gminę i jednostki zależne. 

Rekomenduje się opracowanie zasad stosowania logo i SIW przez Urząd Miejski oraz jednostki zależne realizujące 
działania promocyjne, wdrożenie zasad zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

2. Produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych wizualizacji marki zgodnie z zasadami systemu identyfikacji wizualnej 
i standardów założeń. Rekomendujemy realizację sukcesywne w zależności od potrzeb i możliwości budżetowych. 

3. Przebudowa i aktualizacja strony www wraz z umieszczeniem materiałów do pobrania (logo, standardy wizualizacji), 
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CELE DZIAŁANIA I NARZĘDZIA 

4. Wykreowanie symboli i produktów markowych (pamiątka, wydarzenie/event; produkty lokalne). 

5. Wybór i określenie wykorzystania w promocji ambasadorów marki (w tym szczególnie działania skierowane do 
mieszkańców w postaci np. kampanii edukacyjno - informacyjnej wprowadzającej markę z wykorzystaniem lokalnych 
mediów, serwisów społecznościowych, systemu SMS telefonii komórkowej, etc.; rozprowadzania mini pakietów 
identyfikatorów marki dumnego mieszkańca (gadżety z logo dystrybuowane podczas imprez i wydarzeń, pakiety dla 
nowych mieszkańców, pakiety dla grup opiniotwórczych, szkół, przedszkoli w różnych formułach). 

I.3. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

1. Szkolenie osób odpowiedzialnych za promocję. 

2. Opracowanie Press-packów dotyczących marki oraz mailing do wybranej bazy dziennikarzy branżowych (turystycznych), 
grup opiniotwórczych i instytucji współpracujących. Rekomendujemy szeroką współpracę z powiatem, aglomeracją, 
organizacjami turystycznymi i stowarzyszeniami.  

II. PROMOCJA GMINY NAMYSŁÓW JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA DO ŻYCIA 

II.1. WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI 
MIESZKAŃCÓW GMINY (KAŻDY 

MIESZKANIEC AMBASADOREM MARKI) 

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy wśród mieszkańców (edukacja i prezentacja walorów i produktów: 
konkursy; wycieczki tematyczne, rajdy dla mieszkańców, lekcje w Urzędzie), w tym kampania wprowadzająca markę. 

2. Aktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań promocyjnych (konkursy, kampanie informacyjne, granty, budżet 
partycypacyjny na promocję dla organizacji, wspólnot, etc.) 

3. Otwarty system komunikacji z mieszkańcami (System SMS- owy.; stworzenie możliwości współredagowania strony 
wizerunkowej, spacery promocyjne po Gminie, „spotkanie przy kawie” w towarzystwie władz Gminy, społeczników, 
ambasadorów marki jako okazja do dialogu) 

4. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych dotyczących integracji mieszkańców, w tym prezentacja inicjatyw na stronach 
internetowych Gminy, np. rajdy, festyny, imprezy lokalne; giełda integracji i prezentacji możliwości i uzdolnień twórców, 
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artystów, amatorów, rodzaj giełdy wymiany usług dla mieszkańców, jako (wersja on line lub np. cykliczne spotkania, 
prezentacje, jarmarki przy Bramie, w kawiarni/ innym miejscu) 

II.2. POZYSKANIE NOWYCH MIESZKAŃCÓW 
I INWESTORÓW 

1. Opracowanie systemu zachęt i przywilejów dla nowych mieszkańców, w tym szczególnie pod kątem zatrzymania 
młodych ludzi (stypendia, przywileje podatkowe, etc.) 

2. Promocja terenów pod budownictwo mieszkaniowe - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej 
zachęcającej do zamieszkania w Gminie, w tym oferta dla seniorów z dużych miast poszukujących dobrych alternatyw 
do życia z dala od zgiełku i hałasu. 

3. Opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców wraz z katalogiem ofert dla inwestorów oraz szeroka promocja 
terenów inwestycyjnych, w tym udoskonalenie informacji na stronie internetowej w kierunku zgodnym z oczekiwaniami 
przedsiębiorców (pełna informacja o ułatwieniach i przywilejach oraz zachętach oferowanych przez Gminę, funduszach 
pomocowych, dostępie do kredytów, etc.). 

4. Wykorzystanie przykładów wizytówek dobrych firm w działaniach promocyjnych (np. baza firm, interaktywna mapa 
firm, coroczny ranking firm i tytuł największy pracodawca, sponsor, mecenas), organizacja spotkań zwiększających 
poczucie satysfakcji i dumy z miejsca inwestycji (np. coroczny bal charytatywny, wspólne działania i eventy promocyjne, 
jak np.: kontynuacja współpracy z Browarem Namysłowskim: w kierunku większej możliwości wykorzystania Zamku 
jako wizytówki wskazanej przez respondentów, etc.). 

III. PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY NAMYSŁÓW 

III.1. WYKREOWANIE PRODUKTÓW 
TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 

1. Inicjowanie, wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystyki (Gmina inicjatorem, liderem forum 
przedsiębiorców w obszarze turystyki, kultury i sportu, kreacja estetyki Gminy pod funkcje turystyczno-rekreacyjne, np. 
wizualizacja atrakcji, konkursy na poprawę estetyki, kreacja przestrzeni aktywności przy wykorzystaniu rozwiązań 
innowacyjnych – np. wydzielenie stref bezpłatnych WIFI, stref rozrywkowych dla młodzieży podczas gminnych imprez, 
strefy aktywności np. z systemem Roweru Gminnego do wypożyczenia, strefy relaksu, kioski interaktywne, tablice 
interaktywne, etc.). 
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2. Budowa produktów turystycznych (tematyczne trasy piesze, rowerowe, ścieżki edukacyjne, gry terenowe - wybór 
składników atrakcji turystycznych do poszczególnych produktów w oparciu o: 

• turystykę aktywną (pieszą, rowerową): walory dziedzictwa kulturowego (tradycje wielu narodów, historię i zabytki 
architektury, w tym układ urbanistyczny z obiektami architektury miasta Namysłowa, średniowieczne korzenie 
i legenda o smoku Smogorzowa, kilka ciekawych architektonicznie, bogatych w dzieła sztuki sakralnej drewnianych 
wiejskich kościołów Gminy w połączeniu z walorami NATURY (Bory Namysłowskie, parki, Zalew Michalicki, rzeka 
Widawa, obecna i planowana baza rekreacyjna i sportowa Gminy, produkty lokalne), 

• turystykę edukacyjną (w oparciu o walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczo-krajobrazowego), 

• turystykę kulturową (w oparciu o dotychczasowe oraz planowane wydarzenia i imprezy, w tym szczególnie Dni 
Namysłowa i Bieg Namysłowian), 

3. Komercjalizacja produktów turystycznych (wypracowanie wspólnej oferty, dostosowanie oferty do potrzeb różnych 
segmentów rynku, organizacja spotkań z organizatorami turystyki). 

III.2. PROMOCJA PRODUKTÓW 
TURYSTYCZNYCH GMINY 

1. Przygotowanie materiałów informacyjnych o produktach – w formule elektronicznego przewodnika (nazwa produktu, 
opis składników turystycznych; informacje praktyczne: dane teleadresowe i sprzedażowe (adres, godz. otwarcia, 
zwiedzanie, możliwości bukowania miejsc, dojazd, kontakt), ulotek dla produktów turystyki aktywnej: (mapka + opis 
tras) - wydawnictwo kieszonkowe, zawierające propozycje tras, kluczowe punkty, miejsca). 

2. Oznakowanie w terenie atrakcji w ramach produktów turystycznych wraz z systemem elektronicznych informacji do 
pobrania przez telefon. 

3. Uzgodnienie i opracowanie stałego kalendarza cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych w formule 
elektronicznej. 

4. Promocja internetowa skierowana do mieszkańców (e- społeczności, konkursy z nagrodami, wirtualne mapy, spacery). 
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5. Kampania medialna o charakterze informacyjnym do turystów weekendowych o charakterze informacyjnym; zasięg 
zgodny z atutem położenia - na pograniczu Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski. 

6. Promocja produktów poprzez stałe, cykliczne imprezy (turystyczne, kulturalne i sportowe, w tym organizacja imprez 
kluczowych dla wizerunku Gminy - dla pozostałych imprez – patronat promocyjny). 

7. Promocja w ramach współpracy stowarzyszeń, grup działania i porozumień międzygminnych, w tym z powiatem, 
miastami partnerskimi (kioski turystyczne, mapy interaktywne, tablice edukacyjne, targi, wspólne akcje promocyjne). 

 
Kluczowe znaczenie ma prowadzenie skutecznych działań promocyjnych, skierowanych do grup docelowych w ramach określonych budżetów.  

Szczególnie istotne jest opracowanie założeń i wdrożenie marki Gminy wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej oraz spójna promocja marki Gminy 
Namysłów zgodnie z założeniami Strategii. Wszystkie działania promocyjne Gminy winny służyć budowie silnej marki. 
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5. System monitoringu i wdrażania strategii 

Skuteczność wdrażania Strategii Marki Gminy Namysłów zależy od 
konsekwentnej polityki w obszarze koordynacji wszystkich działań 
promocyjnych realizowanych przez Urząd Miejski, jak również przez inne 
jednostki Gminy realizujące działania promocyjne. Wszelkie działania 
przekładające się na promocję Gminy powinny być weryfikowane pod 
kątem zgodności z założeniami strategicznymi, co do celów i kierunków.  

Weryfikacja działań promocyjnych powinna dotyczyć wszystkich działań 
realizowanych przez różne struktury Gminy. Jeśli jakieś działanie 
promocyjne, mimo prób dostosowania, nie wpisuje się w koncepcje i cele 
Strategii, powinno się takich działań zaniechać.  

Wiodącą rolę we wdrażaniu Strategii w kierunku budowania silnej marki 
Gminy Namysłów ma Urząd Miejski. Działania promocyjne wymagają 
jednak zaangażowania pozostałych podmiotów funkcjonujących w Gminie, 
tak by Strategia była możliwa do realizacji i stanowiła własność całej 
społeczności.  

W celu skutecznej realizacji działań promocyjnych i efektywnego 
zarządzania marką oraz budżetem proponuje się mianowanie przez 
Burmistrza Zespołu ds. wdrażania Strategii. Zespół ten będzie koordynował 
prace i projekty, koordynując działania promocyjne pod kątem ich 
efektywności oraz skuteczności dotarcia do grup docelowych.  

Zespół podlega bezpośrednio Burmistrzowi i odpowiada za bieżącą, 
techniczną realizację i koordynację zadań promocji, w tym szczególnie  

realizację planów i kampanii promocyjnych wydarzeń turystycznych, 
kulturalnych, sportowych.  

Zespół ds. marki, na czele z menadżerem marki jako koordynatorem, 
powinien zostać powołany z pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju, 
samodzielnego pracownika ds. marki gminy i planowania strategii oraz 
osób odpowiedzialnych za promocję z instytucji zależnych od Gminy, w tym 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Rolę menadżera marki może pełnić 
samodzielny pracownik ds. marki gminy i planowania strategii. 

Menedżer marki odpowiadał będzie w szczególności za następujące 
obszary realizacji Strategii: 

1. Sporządzanie i kontrola spójnych rocznych planów i budżetów zgodnie 
z kierunkami określonymi w Strategii. 

2. Kontrola realizacji działań promocyjnych zapisanych w planach 
rocznych. 

3. Kontrola i nadzór przestrzegania zasad księgi marki i systemu 
identyfikacji wizualnej, w tym opiniowanie wydawnictw promujących 
Gminę wraz z udzielaniem zgody na wykorzystywanie symboli, znaków, 
haseł reklamowych, etc. 

4. Planowanie i koordynowanie spotkań z Radą Miejską i Burmistrzem 
w sprawach Strategii. 

Uczestnicy zespołu powinni spotykać się, wymieniając informacje 
o realizowanych przez poszczególne osoby działaniach, oceny postępów 
we wdrażaniu strategii oraz w celu generowania nowych koncepcji.  
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W ramach Strategii Promocji Gminy najskuteczniejsze jest opracowywanie 
rocznych planów działań promocyjnych w postaci tzw. strategii kampanii 
promocyjnych krótkookresowych, a na ich podstawie – budżetu 
marketingowego zadaniowego. Plan marketingowy opracowywany 
powinien być każdorazowo pod kątem osiągnięcia formułowanych celów 
strategicznych promocji Gminy, z zachowaniem kierunków i grup 
docelowych promocji, przy użyciu najbardziej efektywnych i jednocześnie 
spójnych środków i narzędzi promocyjnych. 

W ramach rocznych planów należy wziąć pod uwagę: 

• racjonalizację środków finansowych w kierunku dotarcia do grup 
docelowych,  

• utrzymanie spójności i logiki kampanii rocznej, w ramach 
przeznaczonych środków,  

• dozwolone jest nierównomierne rozłożenie ciężaru promocji na 
różne grupy docelowe i kierunki oddziaływania, w zależności od 
bieżącej sytuacji i pozycji wizerunkowej Gminy. 

Monitoring Strategii powinien być jednym z kluczowych elementów 
weryfikacji jej skuteczności. Monitoring ma za zadanie stałą kontrolę 
zgodności kierunku działań z zapisanymi w Strategii.  

Proponuje się, aby Zespół ds. marki był jednocześnie Zespołem 
ds. Monitoringu. Zaleca się, aby co najmniej jedno ze spotkań Zespołu 
rocznie poświęcone było analizie wskaźników realizacji zadań 
i sporządzeniu raportu rocznego. 

Efektywność Strategii powinna być badana za pomocą wskaźników 
opartych o analizę wizerunku marki w kontekście każdej z grup docelowych. 

Ważne jest regularne kontrolowanie efektów poszczególnych działań oraz 
posługiwanie się w nim jednolitą metodologią, powtarzalnymi narzędziami 
i wskaźnikami na poszczególnych etapach monitoringu. Wskaźniki realizacji 
dla proponowanych zadań Strategii winny być ustalane w ramach 
ustalanych planów działań. 

W ramach monitoringu realizacji strategii do zadań koordynatora należeć 
będzie sprawdzanie terminowości i zgodności realizacji zadań 
promocyjnych z planem i budżetem promocji, w zgodzie z celami 
strategicznymi oraz wnioskowanie w sytuacji zagrożenia w tym obszarze. 

Sugeruje się przeprowadzenie co 2 lata profesjonalnych badań 
jakościowych i ilościowych znajomości marki i jej wizerunku wśród grup 
docelowych, których wyniki będą wymiernym wskaźnikiem efektywności 
działań promocyjnych i pozwolą nakreślić ewentualne kierunki korekty.  

Przedmiotem badania powinien być przede wszystkim stopień realizacji 
poszczególnych celów strategicznych, przede wszystkim w zakresie 
znajomości marki wśród grup docelowych. 

W badaniach porównawczych o charakterze ilościowym mierzy się różnice 
w wartości wybranych cech i preferencji, na których kształtowaniu zależy 
nam najbardziej, w tym między innymi:  

• znajomość marki Gminy, 
• źródła pozyskiwania informacji, 
• czynniki skłaniające do przyjazdu do Gminy, czynniki skłaniające do 

inwestowania, 
• postrzeganie atrakcyjności Gminy dla mieszkańców, turystów 

i biznesu z punktu widzenia działalności.  
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System Identyfikacji Wizualnej
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Logo promocyjne i System Identyfikacji Wizualnej Gminy Namysłów to zestaw reguł oraz 
standardów komunikacji wizualnej mający na celu kształtowanie spójnego, czytelnego, 
konsekwentnego i pożądanego wizerunku. Spójny wizerunek pomaga definiować 
tożsamość gminy, pozycjonuje i wpływa na odbiór komunikatów kierowanych do bardzo 
szerokiego grona odbiorców.

Logo funkcjonować będzie obok podstawowych znaków urzędowych Namysłowa:  
herbu, flagi i pieczęci.

Obecność logo jest konieczna na wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych  
i reklamowych, publikowanych zarówno bezpośrednio przez poszczególne wydziały 
Urzędu Gminy Namysłów oraz jednostki miejskie, jak i pośrednio – przez partnerów 
wszelkich wydarzeń, działań informacyjno-reklamowych, etc., którzy w jakiejkolwiek formie 
korzystają ze wsparcia Urzędu Gminy Namysłów, lub są z nim powiązani (finansowo lub 
organizacyjnie).

HERB jest i pozostanie podstawowym i najważniejszym znakiem urzędowym zatwierdzanym 
odpowiednią procedurą. Jest to najważniejszy symbol, stosowany jako znak oficjalny 
i uroczysty. Funkcja znaku urzędowego w pewnych wypadkach uniemożliwia jego 
zastosowanie. Herb znakuje miejsce inicjatywy, nie jest nośnikiem idei.

1.1   Wstęp

Wstęp
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1.2   Logo kolorystyka

Logo
kolorystyka

Znak nowoczesny, o czystej formie. Pozbawiony 
małych elementów, powodujących trudności 
w druku. Znak składa się z dwóch elementów:  
sygnetu oraz logotypu zawierającego 
pełną nazwę z tagelinem. Podstawowa, 
trójkolorowa wersja znaku jest najważniejszym 
elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej 
„Namysłów Przestrzeń tradycji i możliwości” 
przeznaczonym do ogólnego stosowania  
w drukach firmowych.
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1.3   Logo symbolika znaku i kolorów

Logo
kolorystyka

Znaczenie symboliki znaku:

Nowoczesna kreska i układ oraz „optymistyczny” font – podkreślają dynamikę 
i rozwój. Charakterystyczna litera N - jak Namysłów -nawiązuje do nazwy 
gminy, symbolizuje nowoczesność (rozwój) i naturę. Ramię skierowane w 
dół – oznacza zakorzenienie w tradycji i historii; ramię skierowane w górę - 
ukierunkowanie w stronę przyszłości, potencjału rozwoju, szans i możliwości. 
Dwa elementy tworzące „N” rozchodzą się tworząc LITERĘ „V” – ten obszar 
symbolizuje otwartość, natomiast górne ramię (unoszące się w górę) tworzy 
pod sobą przestrzeń – symboliczne schronienie, troskę (bezpieczeństwo), 
obszar dla wszystkich, oznacza inkluzywność marki miejsca.

Symbolika kolorów:

Kolor fioletowy - kreatywność i dynamika, inteligencja; powstał z połączenia 
czerwieni i niebieskiego, z jednej strony elegancki, a z drugiej dynamiczny i 
wyróżniający się na tle innych (moc i energia czerwieni (dynamizm) przeplata 
się ze spokojem i inteligencją oraz profesjonalizmem niebieskiego).
Kolor szary (grafitowy) - elegancja i sukces, niezawodność i bezpieczeństwo 
(ochrona), spokój.
Kolor zielony - kolor natury, kojarzy się z życiem i harmonią, symbolizuje 
siłę, rozwój, relaks, przyjaźń.
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Logo
kolorystyka
warianty kolorystyczne

1.4   Logo kolorystyka
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Logo
kolorystyka
warianty monochromatyczne
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1.6   Logo kolorystyka

Logo
kolorystyka
warianty monochromatyczne
dopuszczalne
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1.7   Logo kolorystyka

Logo
kolorystyka
warianty monochromatyczne
dopuszczalne 
dodatkowe

Dla logotypu w wersji podstawowej 
dedykowanym kolorem tła jest 
biel. Dla produktów zewnętrznych 
dopuszczalne może być tło w dowol-
nym kolorze, którego natężenie 
wynosi co najmniej 80%.
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1.8   Logo kolorystyka

Logo
kolorystyka
niedopuszczalne modyfikacje

NAMYSŁÓW
przestrzeń tradycji i możliwości

Nie wolno zmieniać liternictwa zastosowanego 
w znaku, konstrukcji i proporcji poszczególnych 
elementów znaku.

Nie wolno zmieniać kolorystyki znaku.

NOWA ATRAKCJA

Nie wolno zestawiać logo z innymi,  
niż slogan tekstami.
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1.9   Logo kolorystyka

Logo
kolorystyka

ZIELONY
 CMYK     60 I  00 I  70 I  00
 RGB     114 I  187 I  111
 PANTONE     7479C
 HEX #72BB6F

FIOLETOWY
 CMYK     80 I  100 I  12 I  8
 RGB     86 I  36 I  115
 PANTONE     269C 
 HEX #562473

Należy pamiętać o określonej trwałości i jakości 
materiałów, jakie stosuje się do implementacji 
poszczególnych elementów Systemu Identyfikacji 
Wizualnej. Niszczejące z czasem materiały nie 
będą w stanie podtrzymać prawidłowego, 
pozytywnego odbioru marki, a bylejakość  
i niedbałość niesie złe skojarzenia u Odbiorców. 
Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań  
o wysoką jakość technik zadruku, materiałów,  
(tj.: farby, folie, papiery i inne tworzywa) a także  
i tym samym o precyzję w odwzorowaniu kolorów.
Obok przedstawiono odwzorowanie kolorów 
dla kilku przykładowych technik używanych 
przy wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej.  
W przypadku gdy nie ma pewności co do 
poprawności doboru koloru najlepiej jest wykonać 
próbę.
Kolory logo stanowią podstawowy wymiar całego 
Systemu Identyfikacji Wizualnej. Dlatego należy 
dołożyć starań, aby były one konsekwentnie  
i poprawnie reprodukowane. W niniejszym systemie 
przyjęto pierwszorzędne znaczenie definicji kolorów 
w systemie Pantone Solid Coated, wg którego 
dobrano i zdefiniowano kolory.

SZARY
 CMYK     00 I  00 I  00 I  80
 RGB     87I  87 I  86
 PANTONE     CoolGrey11C
 HEX #575756



System Identyfikacji Wizualnej
Gminy Namysłów

1.10   Logo typografia

Logo
Typografia

Avenir Next Heavy

Avenir Next Bold
Avenir Next Regular
Avenir Next UltraLight

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam-
co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fontami podstawowymi w logo jest 
Avenir Next
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Logo
konstrukcja

1.11  Logo konstrukcja

sygnet

logotyp

logo

tagline
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1.12  Logo konstrukcja

Logo
konstrukcja Nie wolno zmieniać proporcji

poszczególnych elementów znaku.

Nie wolno zmieniać proporcji znaku.
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Logo
pole ochronne

1.13   Logo pole ochronne

Pole ochronne logotypu określa obszar 
wokół znaku, na którym nie może znaleźć 
się żaden obcy element graficzny, gdyż 
istnieje niebezpieczeństwo optycznego 
zniekształcenia bądź przytłoczenia 
logotypu.

a

1/2 a

1/2 a
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1.14   Logo rozmiary

Logo
Minimalna wielkość logotypu

30 mm

materiały drukowane
wynosi 30 mm (podstawa).

materiały cyfrowe
wynosi 100 pixeli.
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Logo
wariant

W sytuacjach marketingowych dopuszcza się 
logo bez hasła baseline’u. Wszystkie warianty 
kolorystyczne pełnego logo i tylko te są 
dopuszczalne w tym wariancie.

1.13   Logo wariant
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Logo
wyjątki

1.15   Logo rozmiary

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 
się użycia logotypu bez sygnetu lub 
samego sygnetu. Są to przypadki nadruku 
logotypu na przedmiotach o niewielkich 
rozmiarach np.: długopis, ołówek, pendrive.  
Są to przypadki, gdy logotyp nie mieści się na 
obiekcie zadrukowanym w swoim minimalnym 
rozmiarze.

min. 30 mm

min. 25 mm
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Urząd Miejski 
w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00, 
77 419-03-04
fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81
REGON: 000524513

e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
www.namyslow.eu

Urząd Miejski 
w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00, 
77 419-03-04
fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81
REGON: 000524513

e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
www.namyslow.eu

Adam
NAMYSŁOWSKI
Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju

pok. 28 bud. B
tel. 77 419-03-69
e-mail: adam.namyslowski@namyslow.eu

2.1   Wizytówki

Ewa
NAMYSŁOWSKA
Zastępca Naczelnika
stanowisko ds. promocji i rozwoju

pok. 30 bud. B
tel. 77 419-03-64 
e-mail: ewa.namyslowska@namyslow.eu
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Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu

Urząd Miejski w Namysłowie

2.2a   Papier firmowy

Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu
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Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu

Burmistrz Namysłowa

Burmistrz Namysłowa

Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu

2.2b   Papier firmowy
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2.3   Logo zastosowania

Logo
Zastosowania

przykładowe logoprzykładowe logo przykładowe logo przykładowe logo przykładowe logo

Obszar dla logo organizatora, 
głównego sponsora, współorgani- 
zatorów i partnera strategicznego.  
Należy dbać o zachowanie pro-
porcji poszczególnych znaków 
graficznych.

Obszar przeznaczony na pozostałe 
logotypy.

przykładowe logo

min. 2/3 a min. 2/3 aa
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2.4   Stopka do wiadomości e-mailowych

Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu

Urząd Miejski w Namysłowie  |  ul. Stanisława Dubois 3  |  46-100 Namysłów  |  tel. 77 419-03-00, 77 419-03-04  |  fax 77 410-03-34
NIP: 752-000-36-81  |  REGON: 000524513  |  e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  |  www.namyslow.eu

Pozdrawiam | Best regards | Cordialement

Adam Nałęczowski
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

e-mail: adam.naleczowski@namyslow.eu
pok. 28 bud. B 
tel.: +48 77 419-03-69                 

Pozdrawiam | Best regards | Cordialement

Ewa Nałęczowska
Zastępca Naczelnika stanowisko ds. promocji i rozwoju

e-mail: ewa.naleczowska@namyslow.eu
pok. 30 bud. B 
tel.: +48 77 419-03-64                
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2.5   Projekt teczki na dokumenty w formacie A4
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2.6   Projekt szablonu prezentacji multimedialnej
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2.7   Grafika/baner do umieszczania w mediach społecznościowych (Facebook)
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2.8   Projekt elementów ekspozycji: ścianki prezentacyjnej, rozkładanej, roll-up
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2.9   Smycz
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2.10   Długopis
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2.11   Powerbank
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2.12   Koszulka



Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

Opracowanie
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2021

Namysłów
Przestrzeń  tradycji i możliwości



Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 810/VIII/22 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Data 

 

 
Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy 

 

 
Adres 

 

 
Tel./Adres e-mail 

 

 
 

 

Wniosek o wydanie zgody na używanie logo Gminy Namysłów 

 

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów Nr 810/VIII/22 z dnia  

26 stycznia 2022 r., proszę o zgodę na wykorzystanie logo Gminy Namysłów: 

 

W celu: 

 
 

 
 

 
 

Na okres: 

 
 

Do wniosku załączam projekt graficzny materiałów, na których ma być umieszczone logo 

Gminy Namysłów. 

 

 

                                         data                podpis 

     
Urząd Miasta i Gminy Namysłów 

ul. Dubois 3, 

46-100 Namysłów 

www.namyslow.eu 

 

 


