
12 kwiet nia 2012 ro ku zo sta ła pod pi sa na umo wa na do -
fi nan so wa nie za dań pro mo cji in we sty cyj nej mia sta Dą -
bro wa Gór ni cza. Pro jekt o war to ści 621 115,82 zł uzy skał
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 85% wy dat ków kwa li fi ko -
wa nych, tj. 520 583,55 zł. Je go re a li za cja roz po czę ła się
w 2011 ro ku i bę dzie trwać do koń ca 2013 ro ku. 
Pier wsza kam pa nia pod ha słem „In we stuj w Dą bro wie
Gór ni czej – pro mo cja po ten cja łu gos po dar cze go mia sta”
prze pro wa dzo na w la tach 2009-2010 mia ła na ce lu wy -
pro mo wa nie 8 te re nów in we sty cyj nych oraz wy kre o wa nie
mar ki mia sta ja ko dy na micz ne go oś rod ka roz wo ju. Etap
II pro jek tu ukie run ko wa ny jest na przy cią gnię cie no wych
in we sto rów oraz ak tyw ną pro mo cję 15 miej skich te re nów
in we sty cyj nych o po wierz chni po nad 296 ha.
Ca łość kam pa nii zo sta ła po dzie lo na na 8 ka te go rii, w ra -
mach któ rych re a li zo wa ne są kon kret ne dzia ła nia. Pier -
wszym za da niem by ło stwo rze nie Sy ste mu Iden ty fi ka cji
Wi zu al nej Pro jek tu. W sy ste mie za war to głów ne za ło że -
nia kre a cyj ne dla za sto so wa nia lo go pro mo cyj ne go Oak is
OK!, na zwy pro gra mu – In we stuj w Dą bro wie Gór ni czej
oraz ha sła pro mo cyj ne go – Miej sce sil ne go wzro stu. 
Od 2011 ro ku prze pro wa dza no kam pa nie in ter ne to we po le -
ga ją ce na wy na ję ciu sto i ska w por ta lach ty pu wir tu al ne tar -
gi. W 2011 ro ku mia sto Dą bro wa Gór ni cza pre zen to wa ło
po ten cjał na wir tu al nym sto i sku por ta lu eco no mic re -
gions.eu, a obec nie moż na je od wie dzać w por ta lu po lan -
dex po on li ne.com. Dru gim ele men tem kam pa nii by ło
po zy cjo no wa nie stro ny dla in we sto ra www.da bro wa-gor ni -
cza.com w wy szu ki war kach, wpi sa nie in for ma cji o 15 te re -
nach in we sty cyj nych oraz od sło na in ter ne to wa w ser wi sach
in ter ne to wych o te ma ty ce – nie ru cho mo ści, biz nes, fi nan se,
wia do mo ści, in for ma cje i gos po dar ka. Wy bra no m.in. ser wi -
sy: te re ny in we sty cyj ne.in fo, ta be la o fert.pl, mo ney.pl, nie ru -
cho mo sci.pul sbiz ne su.pl czy rzecz pos po li ta.pl

Prze pro wa dzo no rów nież kam pa nię pra so wą w cza so pis -
mach o za się gu ogól no pol skim, jak i za gra nicz nym. 16
pu bli ka cji, pro mu ją cych wy bra ne te re ny in we sty cyj ne – 6
w pra sie kra jo wej oraz 10 w za gra nicz nej – uka zy wa ło się
od 2011 ro ku, m.in. pod czas ta kich im prez jak Tar gi MI PIM
w Can nes, Tar gi EX PO RE AL w Mo na chium czy Kon gres
Re gio nów w Świd ni cy. By ły to m.in. ty tu ły: „Eu ro pa Pro -
per ty”, „Pro per ty Jo ur nal”, „For bes”, „Te re ny In we sty cyj -
ne w Pol sce” czy „Ak tu al no ści Tar go we”. 
W ra mach dzia ła nia Przy go to wa nie i wy ko na nie na rzę dzi
do re a li za cji kam pa nii pro mo cyj nej zo sta ła za ktu a li zo wa -
na stro na in ter ne to wa dla In we sto ra www.da bro wa-gor -
ni cza.com, po wstał film i spot pro mu ją cy po ten cjał
gos po dar czy i spo łecz ny, pre zen ta cja mul ti me dial na oraz
ma te ria ły pro mo cyj ne i po li gra ficz ne, m.in. ta kie jak ścian -
ka re kla mo wa, roll-up, in for ma to ry gos po dar cze czy 15
wkła dek w 5 wer sjach ję zy ko wych z in for ma cja mi o te re -
nach in we sty cyj nych.
11 kwiet nia br. na te re nie Dą bro wy Gór ni czej od by ło się
se mi na rium gos po dar cze pn.: „In we sty cje i in no wa cyj -
ność szan są na roz wój re gio nów. Wy zwa nia i pro gno zy
dla Za głę bia Dą brow skie go”. Gos po da rzem spot ka nia by -
ło Mia sto Dą bro wa Gór ni cza, pa tro nat nad Kon fe ren cją
ob ję ły: Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Mi ni ster -
stwo Gos po dar ki, Pol ska Agen cja In for ma cji i In we sty cji
Za gra nicz nych oraz Re gio nal na Iz ba Gos po dar cza. W trak -
cie kon fe ren cji dys ku to wa no o po my słach gmin i przed się -
biorstw na in no wa cyj ną gos po dar kę, wpły wie kry zy su na
po dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych oraz efek tyw nym
wy ko rzy sta niu fun du szy po mo co wych. Pod czas kon fe ren -
cji nie za bra kło rów nież gło sów in we sto rów, któ rzy po -
dzie li li się swo im spoj rze niem na moc ne i słab sze stro ny
re gio nu, spe cy fi kę współ pra cy mię dzy fir ma mi i moż li wo -
ści ich wspar cia przez sa mo rząd i stre fy. Pod czas se mi na -

rium mia ła rów nież miej sce pre zen ta cja ofer ty in we sty cyj -
nej mia sta Dą bro wa Gór ni cza oraz po raz pier wszy za pre -
zen to wa no film i spot pro mo cyj ny. W wy da rze niu udział
wzię ło po nad 100 pod mio tów re pre zen tu ją cych in we sto -
rów, przed się bior ców, in sty tu cje oto cze nia biz ne so we go,
in sty tu cje od po wie dzial ne za po dej mo wa nie de cy zji o lo -
ko wa niu in we sty cji, eko no mi stów i fi nan si stów.
W 2013 ro ku zo sta ły rów nież zor ga ni zo wa ne trzy mi sje
gos po dar cze do Eu ro py Za chod niej, Eu ro py Pół noc nej
i Azji Po łud nio wo-Wschod niej. Dwu o so bo we de le ga cje
uczest ni czy ły w ta kich wy da rze niach jak Tar gi MI PIM
2013 w Can nes, Tar gi THE NOR DIC IN DU STRY EX PO 2013
w Her ning oraz Tar gi CI FIT 2013 w Xia men. Udział w tych
wy da rze niach poz wo lił na pro mo cję miej skiej ofer ty in -
we sty cyj nej na in ne ryn ki oraz stwo rze nie ba zy po ten -
cjal nych in we sto rów za gra nicz nych, któ rzy wy ra ża ją chęć
in we sto wa nia w Pol sce.
Osta t nim za da niem za pla no wa nym w ra mach re a li za cji pro -
jek tu bę dzie prze pro wa dze nie kam pa nii bez poś red niej B2B
na tar gach EX PO RE AL 2013. Na wspól nym sto i sku Me tro po -
lii Si le sia pro mo wa na bę dzie miej ska ofer ta te re nów in we sty -
cyj nych oraz po ten cjał spo łecz no- gos po dar czy. W trak cie
im pre zy prze wi dzia ne są spot ka nia z in we sto ra mi oraz przy -
go to wa ne dla za pro szo nych go ści – krót kie se mi na rium do -
ty czą ce moż li wo ści i po ten cja łu in we sty cyj ne go w Dą bro wie
Gór ni czej wraz z pre zen ta cją o te re nach in we sty cyj nych. Bez -
poś red nia kam pa nia pro mo cyj na na tar gach re a li zo wa na
rów nież by ła w la tach 2011 i 2012.
Roz li cze nie pro jek tu na stą pi do koń ca li sto pa da 2013 ro -
ku. Wy two rzo ne w ra mach pro jek tu ma te ria ły pro mo cyj -
ne i po li gra ficz ne, film i spot pro mo cyj ny oraz
za ktu a li zo wa na stro na dla In we sto ra www.da bro wa-gor -
ni cza.com z pew no ścią bę dą przy no sić wy mier ne ko rzy ści
w la tach na stęp nych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007-2013”.

Projekt pn. „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II” uzyskał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, 
Działanie 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja Inwestycyjna).

Miejsce silnego Wzrostu

Urząd Miejski
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (+48) 32 295 67 00, fax. (+48) 32 262 50 32
e-mail: um@idabrowa.pl


