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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa 

wielkopolskiego w oparciu o działalność przewoźników lotniczych obsługujących regularne 

trasy lotnicze pomiędzy Poznaniem a Ukrainą. Ważnym aspektem jest, by przekaz kampanii 

trafił do pasażerów, którzy będą podróżowali na obsługiwanych przez przewoźnika trasach 

lotniczych pomiędzy Ukrainą a Poznaniem, a także do tych, którzy poprzez nośniki należące 

do danego przewoźnika, za ich pośrednictwem mogliby pozyskać informacje o turystycznych 

walorach Poznania i Wielkopolski. 

 

Dla skłonienia obywateli Ukrainy do wizyty w Poznaniu i Wielkopolsce niezwykle istotne jest, 

aby przewoźnik lotniczy realizował jak największą liczbę połączeń lotniczych pomiędzy 

Ukrainą a Poznaniem oraz aby oferował możliwość dotarcia do Poznania bezpośrednio bądź 

z maksymalnie jedną przesiadką, pozwalających dotrzeć do portu docelowego w czasie do 6 

godzin.   

 

Celem kampanii jest promowanie atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, a 

przez to pobudzenie przyjazdowego ruchu turystycznego. Adresatem przygotowywanej 

kampanii są przede wszystkim goście zagraniczni, ale także mieszkańcy województwa 

wielkopolskiego i pozostali turyści krajowi. Spośród gości zagranicznych Zamawiający 

zamierza dotrzeć na rynek ukraiński, który w znacznej mierze pokrywa się z kierunkami 

rozwoju promocji określonymi przez Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie 

Wielkopolskim. Zamawiający zamierza wykorzystać potencjał transportowy przewoźników 

lotniczych obsługujących ruch lotniczy pomiędzy Poznaniem a rynkiem ukraińskim i zlecić 

kampanię promocyjną w oparciu o nośniki reklamowe przez nich oferowane. 

Narzędzia kampanii będą obejmować szerokie spektrum nośników reklamowych, 

oferowanych przez przewoźników lotniczych w okresie styczeń-maj 2018 r., Narzędzia 

kampanii uwzględniają: 

• umieszczenie reklamy w formie box na stronie internetowej głównej przewoźnika – 

minimum 1 raz na okres 1 miesiąca, preferowany termin marzec 2018r., 

• sampling produktów regionalnych na pokładach samolotów przewoźnika – minimum 

4 akcje trwające każda z nich po 1 miesiąc, preferowany terminy: marzec, kwiecień, 

2 razy w maju 2018r.,  

• odczytywanie komunikatów reklamowych na pokładzie samolotów przewoźnika w 

celu zwiększenia docieralności kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego 

na rynek ukraiński. Odczytywanie komunikatów powinno odbywać się minimum w 

dwóch językach: polskim i angielskim. Komunikaty powinny być odczytywane 
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przez okres jednego miesiąca na początku rejsu na odcinkach rozpoczynających się 

i kończących na Ukrainie. Akcja odczytywania komunikatów minimum 7 razy 

każda z akcji przez 1 miesiąc, preferowane terminy:  1 raz w styczniu, 2 razy w lutym,  

2 razy w marcu, 1 raz w kwietniu, 1 raz w maju 2018r., 

• możliwość reklamy województwa wielkopolskiego na elementach wyposażenia 

wnętrza samolotów przewoźnika w formie reklamy nadrukowanej na zagłówkach 

foteli. Oznakowanie zagłówków foteli powinno mieć miejsce minimum 2 razy przez 

okres 1 miesiąca na danej trasie, preferowane terminy:  marzec oraz maj 2018r.,  

• możliwość umieszczania reklamy województwa wielkopolskiego w magazynie 

pokładowym przewoźnika. Minimalny nakład magazynu pokładowego to 35 000 

egzemplarzy miesięcznie. Dystrybucja magazynu na pokładzie samolotów 

przewoźnika - minimum 1 raz, preferowany termin marzec 2018r., 

• możliwość dotarcia do gości zagranicznych za pomocą newsletterów w języku 

ukraińskim. Mailing skierowany tylko na rynek ukraiński. Akcja mailingu 

jednorazowa, preferowany termin kwiecień 2018r., 

 

Nośniki reklamowe, które zostaną użyte w realizowanej kampanii promocyjnej, powinny 

zapewniać maksymalne zintensyfikowanie ruchu przyjazdowego: migracyjnego, 

turystycznego i biznesowego do Wielkopolski. 

Informacje merytoryczne będące przedmiotem reklamy wykorzystywanej na pokładzie 

przewoźników lotniczych dostarczy Zamawiający.  

 


