
branding 

narodowy 



Czym jest marka? 

Jakie wartości wnosi? 

Co  nam daje? 
Dlaczego ją kupujemy? 



MARKETING NARODOWY 
 



Rada Promocji Polski (RPP) międzyresortowy organ 
odpowiedzialny za koordynację promocji Polski przez różne 
instytucje rządowe.  

 

Szef MSZ jest przewodniczącym RPP. W pracach biorą udział 
resorty gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, 
sportu i  turystyki, rozwoju regionalnego oraz finansów.  

 

W jej spotkaniach biorą udział przedstawiciele stowarzyszeń 
firm PR i  agencji reklamowych, a  wnioski są przesyłane do 
Rady Ministrów, bowiem RPP przy Premierze pełni funkcję 
doradczą 
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międzyresortowy zespół ds. promocji Polski 
 
•Na jego czele stoi minister w KPRM 
•Wiceprzewodniczącym jest wiceszef MSZ. 
 
Jednym z jego zadań jest skoordynowane budżetów ministerstw i 
służyły budowie spójnego wizerunku naszego kraju. 
 
Zespoły zadaniowe:  
 
•ds. marki Polski,  
•ds. zarządzania informacjami o Polsce,  
•ds. promocji kultury,  
•ds. promocji polskiej żywności,  
•ds. dyplomacji historycznej i polityki pamięci, 
•ds. wykorzystania potencjału Polonii. 
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• Wizerunek marki kraju jest sumą wyobrażeń́ na jego temat  
i odnosi się do wielu obszarów, w których kraj jest aktywny.  

 

• Wizerunek budują zarówno mieszkańcy, krajobraz, firmy  
i produkty, kultura i jej twórcy, a także miasta i regiony.  

 

• Bez wspólnego zaangażowania się ̨instytucji, samorządów, firm, 
a przede wszystkim Polaków w proces budowania spójnego 
wizerunku marki POLSKA sukces nie będzie możliwy. 

 

Źródło: Raport PISM - 
Promocja polskiej 
gospodarki za granicą 

Warszawa 2014 r. 



• Siła marki narodowej bezpośrednio przekłada się na wartość 
marek pochodzących z danego kraju.  

 

• O sile marki w dużej mierze decyduje wizerunek, czyli to, co 
mieszkańcy innych części świata myślą na temat danego kraju. 

  

• Im to wyobrażenie jest bardziej klarowne i pozytywne, tym 
lepiej są odbierani ludzie z niego pochodzący, a także wytwory 
kultury czy produkty. 
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• Pojęcie MARKETINGU NARODOWEGO zaczęło się pojawiać dopiero 
w ostatnich dekadach ubiegłego wieku.  

 

• Wiąże się to z ogromnym rozwojem rynku i wolnej konkurencji oraz 
poszukiwaniami przez państwa metodologii oceny własnych atutów i 
szans oraz najwłaściwszych i najskuteczniejszych sposobów 
podnoszenia konkurencyjności i ożywania gospodarki. 
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Państwo jest wspólnotą gospodarczo polityczną i bardzo 
upraszczając można traktować je jako  

MEGAfirmę  
przedsiębiorstwo narodowe. 
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Nie ma jednej i właściwej definicji marketingu.  

 

Wszystkie łączy jednak zgoda, że jest to działanie służące 

budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku oraz 

niezbędne narzędzie zarządzania działalnością każdej organizacji.  
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marketing narodowy w przypadku Polski, to przede wszystkim: 

 

proces budowania fundamentów marki narodowej (marki kraju) jej 

 

1. unikalności - zdolności do pozytywnego odróżnienia się od innych 

2.   reputacji - renomy, dobrej sławy, prowadzącej do 

3.   autorytetu - uznanej kompetencji, siły, powagi, przewidywalności 
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• Każdy produkt na świecie istnieje na cywilizowanym rynku  
w kontekście producenta (wytwórcy, dystrybutora).  

 

• Każda firma na świecie istnieje (jest postrzegana)  
w kontekście kraju, z którego pochodzi.  

 

DLATEGO 

 

Kraj jest zatem ważnym elementem tożsamości rynkowej  
i ważnym składnikiem konkurencyjności każdego produktu  

i każdej firmy.  
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Made in  

efekt kraju pochodzenia (country-of-origin)  

 

czyli wpływ, jaki wizerunek danego kraju ma na ocenę przez 

konsumenta produktów i marek pochodzących z danego kraju 

 

wizerunek – zbiór wewnętrznych i zewnętrznych cech obiektu oraz ich 
wartościowanie. W jego skład wchodzą zarówno elementy emocjonalne, jak i 
racjonalne. Jest to więc zbiór idei, myśli, uczuć i reakcji emocjonalnych będących 
reakcją na markę, firmę czy kraj. 
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Czynniki wpływające na wizerunek kraju: 

kategorie-kryteria 

 

zewnętrzne postrzeganie - odległość, krajobraz, klimat,  

atrakcyjność turystyczna, zaangażowanie na arenie 

międzynarodowej, status międzynarodowy, 

wzajemne relacje pomiędzy państwami w przeszłości 

 

gospodarka - system gospodarczy, stabilność gospodarcza, 

powiązania gospodarcze, potencjał gospodarczy, struktura 

gospodarki, postęp techniczny, wymagania jakościowe, znane marki  
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Czynniki wpływające na wizerunek kraju: 
kategorie -kryteria 

 
 
kultura - tradycje, zwyczaje w relacjach gospodarczych i 
towarzyskich, język, sztuka wpływ kulinarny, przeszłość historyczna 
 
społeczeństwo - stosunek do życia, pracy, poziom wykształcenia, 
dokładność, zaufanie, precyzja, higiena, standard życia, cechy 
osobowościowe, etyka, struktura narodowościowa w danym 
państwie, stosunek do obcokrajowców i narodów 
 
polityka wewnętrzna – system polityczny, stabilność polityczna, porządek, 
opieka socjalna, ekologia, przestępczość, perspektywy rozwojowe  
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PMN nie może brać się znikąd : 

 

• musi być osadzony w realiach, mieć oparcie w faktach, 
wynikać z realnej rzeczywistości i pokazywać atrakcyjną, ale 
osiągalną wizję przyszłości. Jednocześnie musi być 
rozpoznawalny, komunikatywny, logiczny,  atrakcyjny. 
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• Najbardziej udane tożsamości, co szczególnie podkreśla Wally 
Olins, i co potwierdzają przykłady innych państw – nie są 
„wynajdowane”  ani sztucznie kreowane, ale „odkrywane”  – 
opierają się na dziedzictwie i faktach, które rzeczywiście miały 
miejsce, i które, sprowadzone do postaci symboli wizualnych, 
słownych pojęciowych, i oczywiście marek, zostały następnie 
wyniesione w oczach ludzi i wypromowane w świecie – np. 
irlandzkie święto św. Patryka.   
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• Rząd (rozumiany jako synonim władzy publicznej, nie tylko 

jako Rada Ministrów) inicjujący wprowadzenie takiego 
programu powinien mieć świadomość jego etapowości, 
wieloletniego horyzontu czasowego oraz faktu, że raz 
uruchomiony, dobrze pomyślany i zaakceptowany jest nie do 
zatrzymania – toczy się samoistnie. Trzeba go kontrolować i 
dokonywać potrzebnych korekt. 
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• Budowanie marki narodowej, tak jak tworzenie marki 
firmowej, wymaga sformułowania jasnego i prostego 
unikalnego przekazu. Może on być zbudowany wokół 
atrybutów emocjonalnych, które wyrażają  pewien rodzaj 
przewagi narodowej i które mogą być przedstawione przy 
pomocy symboli, zarówno werbalnych jak i wizualnych. 
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• Przekaz ten musi być łatwy do zapamiętania i na tyle elastyczny, 
aby mógł zadziałać w szerokiej gamie różnorodnych sytuacji  
i wobec dużej różnorodnej publiczności.   

 

• Cały czas trzeba pamiętać, ze bazą przekazu narodowego  
i towarzyszącej mu symboliki musi być prawda i rzeczywistość – 
rzeczywiste dziedzictwo i sprawdzalne fakty współczesne.  W 
przeciwnym razie proces zakończy się klęską. 
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Aby osiągnąć sukces w realizacji PMN musi istnieć: 

 

• idea przewodnia – główne motto narodowego przekazu 

• bardzo silny symbol wizualny  

• porozumienie koniecznych partnerów 

• dostatecznie adekwatna i kompetentna władza, która zapewni 
konsekwentną realizację 

• fundusze, które umożliwią realizację PMN 

• przywództwo polityczne (wizja i siła jej wdrożenia) 

• determinacja  
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ETAPY WDRAŻANIA PMN 
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1. Stworzenie przesłanek, klimatu, motywacji i przygotowanie 
gruntu dla podjęcia, zainicjowania PMN 
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2. rozpoczęcie PMN – uświadomienie potrzeby i szansy na 

sukces, uzyskanie rzeczywistego patronatu Głowy Państwa, 
lobbing idei, pozyskanie pierwszych partnerów, opracowanie i 
uzgodnienie konceptu bazowego. 
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3. Ustanowienie ekspercko – decyzyjnego strategicznego sztabu 
roboczego składającego się z wybitnych przedstawicieli biznesu, 
rządu, samorządów, ekspertów, mediów, sztuki, edukacji, który 
podejmie trud zapoczątkowania PMN i sterowania jego 
realizacją. 
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4. Przyswojenie doświadczeń innych krajów, zgromadzenie wiedzy, 
kontraktów, narzędzi oraz edukacja partnerów, „ambasadorów” 
idei, a także definiowanie i rozszerzanie kręgów 
zainteresowanych. 
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5. Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 
dotyczących postrzegania Polski- kraju, narodu, gospodarki.  

 Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju.  
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6. Opracowanie procedur konsultacji z autorytetami i liderami 
opinii publicznej w celu ustaleni mocnych stron i słabości, 
następnie porównania ich z wynikami powyższych badań 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz sformułowania na tej 
podstawie wniosków strategicznych. 
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7. Stworzenie idei przewodniej – silny i prosty koncept, idea 
obejmująca i uwypuklająca unikalne cechy Polski. 
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8. Opracowanie identyfikacji wizualnej – sposobu wizualnego 
wyrażenia podstawowego przekazu, który będzie 
nadrzędnym w stosunku do wszystkich symboli 
specjalizowanych.  

 

 Oznacza to, że projektanci nie powinni patrzeć tylko na logo, 
przez pryzmat targów turystycznych, ale kompleksowo na 
wszystko – począwszy od lotnisk, przez które przybywają 
cudzoziemcy, a na ambasadach kończąc. 
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http://logodlapolski.pl/ 

 

http://logodlapolski.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=vluWXjwHUr0
http://logodlapolski.pl/


9. opracowanie systemu oraz sposobu koordynacji i 
dostosowania przesłań adresowanych do obszarów 
specjalizowanych np. turystyki, inwestycji zewnętrznych i 
eksportu, tak aby były odpowiednie dla każdego kręgu 
odbiorców. 
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10. Stworzenie, poprzez ekspercko-decyzyjny sztab roboczy, 
systemu łącznikowego. Jego zadaniem będzie wprowadzenie i 
utrzymanie Programu w sferze stałego zainteresowania rządu oraz 
zachęcenie właściwych organizacji biznesowych, przemysłowych, 
kulturalnych, mediów itp. do wspierania Programu.  
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Zasady komunikacji marki POLSKA 
 

 
Dokument stanowi Załącznik  

do Uchwały Nr 21 Rady Promocji Polski z dnia 25 października 2013 roku w sprawie 
przyjęcia 

„Zasad komunikacji marki POLSKA 

 

http://www.stgu.pl/stgu_files/Image/konkursy/mszprbp/Zasady%20komunikacji%20marki%
20POLSKA%20PL.pdf 
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