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Streszczenie: Celem artyku³u jest przedstawienie promocji jako wa¿nego elementu
wykorzystywanego w dzia³alnoœci marketingowej organizatora transportu publicznego.
Podstaw¹ artyku³u jest teza, ¿e promocja transportu miejskiego powinna byæ dostosowana do specyfiki zadañ realizowanych przez organizatora transportu w oddzia³ywaniu na zachowania aktualnych i potencjalnych pasa¿erów.
Promocja transportu miejskiego powinna byæ elementem strategii marketingowej
organizatora transportu i stanowiæ nastêpstwo wyboru przez w³adze publiczne okreœlonych priorytetów polityki transportowej. Realizacja tych celów jest mo¿liwa, je¿eli
organizator transportu potrafi trafnie zidentyfikowaæ potrzeby odbiorców us³ug, dobraæ
odpowiednie narzêdzia promocji i skutecznie, w odpowiednim czasie przeprowadziæ
kampaniê promocyjn¹. Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej
jest przyk³adem organizacji, dla której du¿e znaczenie ma dzia³alnoœæ promocyjna.
Wykorzystuje ona ró¿norodne instrumenty promocji, w tym m.in. program edukacyjny Wychowanie komunikacyjne, obejmuj¹cy uczniów szkó³ podstawowych.
S³owa kluczowe: promocja, instrumenty promocji, transport miejski, organizator
transportu

PROMOTION OF URBAN TRANSPORT
ON THE EXAMPLE OF THE GDAÑSK BAY
PUBLIC TRANSPORT METROPOLITAN UNION
Abstract: The purpose of this article is to present the promotion as an important marketing tool used in the marketing activities of the organizer of public transport. The
basis of the article is the thesis that the promotion of urban transport should be
tailored to the specific nature of the tasks carried out by the transport organizer to influence the behavior of current and potential passengers
Promotion in urban transport should be an element of public transport organizing
authority’s marketing strategy which is a consequence of choosing defined transport
policy priorities by public authorities. Achieving these objectives is possible when
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public transport organizing authority is able to identify precisely the needs of customers, choose the right promotion instruments and successfully carry out a promotional
campaign in the appropriate time. The Gdañsk Bay Public Transport Metropolitan
Union is an example of an institution which puts great emphasis on promotional activity. It uses different promotion instruments, including „Travelling by public transport” – education program for young primary students.
Keywords: promotion, promotion instruments, public transport, public transport organizing board

Wprowadzenie
Na rynku transportu miejskiego ofertê dla klientów w ujêciu marketingowym stanowi¹ cztery podstawowe instrumenty: produkt, cena, dystrybucja
i promocja. Nazywane s¹ one elementami marketingu-mix1. Instrumenty te odzwierciedlaj¹ poda¿owe podejœcie do kszta³towania oferty przedsiêbiorstwa.
Produktem na rynku transportu miejskiego s¹ przede wszystkim us³ugi przewozowe. Ceny tych us³ug okreœlone s¹ w specjalnych taryfach zawieraj¹cych
tak¿e wykaz grup osób uprawnionych do przejazdów bezp³atnych i ulgowych
oraz informacjê o przys³uguj¹cej tym grupom wysokoœci ulg. Celem dystrybucji
jest umo¿liwienie zakupu us³ug transportu miejskiego. Natomiast promocja stanowi
wielowymiarowy instrument oddzia³ywania na rynek, umo¿liwiaj¹cy wywo³anie
po¿¹danych przez organizatora przewozów zachowañ transportowych.
Elementy marketingu-mix mo¿na tak¿e rozpatrywaæ z punktu widzenia popytu. S¹ to takie same, jak przedstawione powy¿ej cztery instrumenty, ale przedmiotem oceny oferty przez klienta jest odpowiednio: stopieñ zaspokojenia potrzeb, koszt skorzystania z us³ugi, wygoda zakupu us³ugi oraz komunikacja
pomiêdzy sprzedaj¹cym a kupuj¹cym2. Bez wzglêdu na to, czy na instrumenty
marketingu-mix patrzy siê z punktu widzenia organizatora transportu miejskiego,
czy pasa¿erów, istotne jest zdiagnozowanie potrzeb transportowych i oczekiwañ
odbiorców us³ug transportu miejskiego. S³u¿¹ do tego badania marketingowe.
Specyfika transportu miejskiego powoduje, ¿e klasyczna lista czterech instrumentów marketingu-mix powinna byæ rozszerzona o dodatkowe elementy
maj¹ce wp³yw na standard oferowanych us³ug, czyli personel zaanga¿owany
do obs³ugi klientów, proces œwiadczenia us³ug oraz œwiadectwo materialne
wp³ywaj¹ce na percepcjê oferowanych pasa¿erom us³ug. W rezultacie, niezale¿nie od tego, czy kompozycja elementów marketingu-mix sk³ada siê z czterech,
czy siedmiu elementów, promocja jest jednym z g³ównych elementów wspó³tworz¹cych ofertê transportu miejskiego.
1
2

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2006, s. 28.
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2007, s. 11.
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Promocja dla organizatora transportu miejskiego stanowi system komunikacji z rynkiem3. Z jednej strony oznacza ona zespó³ dzia³añ i œrodków, za pomoc¹
których przekazywane s¹ na rynek informacje charakteryzuj¹ce ofertê transportu miejskiego, kszta³tuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje
popyt, z drugiej zaœ strony jest procesem komunikacji pomiêdzy uczestnikami
rynku transportu miejskiego. Wymiana informacji nie jest aktem jednorazowym, lecz z³o¿onym dynamicznym procesem realizowanym w zmiennym otoczeniu rynkowym tworz¹cym zawsze okreœlony kontekst komunikowania.
Ewolucji uleg³a równie¿ rola mediów, nie ogranicza siê ona tylko do przekazywania informacji, coraz czêœciej polega na wzmacnianiu przekazu, jego komentowaniu i to zarówno w po¿¹danym, jak i niepo¿¹danym przez organizatora
transportu miejskiego kierunku.
Wymiana informacji mo¿e byæ jedno- lub wielostronna, a sama promocja
i sposób jej prowadzenia mo¿e mieæ charakter jednorodny lub zró¿nicowany.
Ponadto w transporcie miejskim wystêpuj¹ wszystkie modele komunikacji:
interpersonalnej, masowej, w hipermedialnym œrodowisku cyfrowym4. Na znaczeniu zyskuj¹ równie¿ media spo³ecznoœciowe, czêsto umo¿liwiaj¹ce szybki
i bezpoœredni kontakt za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych5. Do podstawowych instrumentów promocji zalicza siê: reklamê, sprzeda¿ osobist¹, promocjê sprzeda¿y, public relations i publicity6. Na popularnoœci zyskuje tak¿e udostêpnianie
przez organizatorów pasa¿erom wszelkich danych dotycz¹cych funkcjonowania transportu miejskiego w otwartym formacie, umo¿liwiaj¹ce pozyskiwanie
potrzebnych informacji w po¿¹danych przekrojach, w dowolnym czasie. Czêsto
dane te s¹ udostêpniane w czasie rzeczywistym, co zapewnia ich aktualnoœæ
i umo¿liwia pobieranie na bie¿¹co, w tym przede wszystkim za pomoc¹ urz¹dzeñ
mobilnych7.

1. Cele i uwarunkowania promocji transportu miejskiego
Cele promocji transportu miejskiego powinny wynikaæ ze strategii marketingowej organizatora transportu stanowi¹cej nastêpstwo wyboru przez w³adze
publiczne okreœlonych priorytetów polityki transportowej, w szczególnoœci
w zakresie podzia³u zadañ przewozowych pomiêdzy transportem zbiorowym
3

4
5

6
7

Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008, s. 320.
J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiêbiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006, s. 33.
D. Rondtke, Media spo³ecznoœciowe jako kreator nowych mo¿liwoœci lepszego kontaktu z klientem, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2013, nr 127, s. 46.
J. Wiktor, Promocja. System komunikacji…, s. 52.
G. B³aszczak, Dostarczanie lepszej informacji dla pasa¿erów z wykorzystaniem otwartych danych, „Biuletyn
Komunikacji Miejskiej” 2015, nr 136, s. 6.
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a indywidualnym realizowanym samochodami osobowymi. Podstawowymi odbiorcami oferty transportu miejskiego s¹ mieszkañcy (pasa¿erowie) oraz w³adze
i radni gmin. Z tego wzglêdu celem promocji jest z jednej strony podkreœlanie
walorów i w³aœciwoœci us³ug zaspokajaj¹cych okreœlone potrzeby spo³eczeñstwa, a z drugiej – zapewnianie okreœlonej satysfakcji i zadowolenia organom
samorz¹du terytorialnego przekazuj¹cym œrodki finansowe na jej funkcjonowanie. Realizacja tych celów jest mo¿liwa, je¿eli organizator transportu miejskiego
potrafi trafnie zidentyfikowaæ potrzeby odbiorców us³ug, dobraæ odpowiednie
narzêdzia promocji i skutecznie, w odpowiednim czasie przeprowadziæ kampaniê promocyjn¹. Szczegó³owe cele promocji us³ug operatorów i organizatorów
transportu miejskiego w Polsce, zidentyfikowane w drodze badañ ankietowych,
zosta³y przedstawione w tabeli 1. W œwietle wyników badañ nastêpuj¹ zmiany
w hierarchii wa¿noœci celów promocji i ich rangi w strategiach dzia³ania operatorów i organizatorów. W przypadku zarz¹dów transportu miejskiego najwa¿niejszym celem promocji przesta³o byæ wspieranie sprzeda¿y biletów, w kolejnych
badaniach okaza³o siê, ¿e wa¿niejszymi celami promocji by³o informowanie pasa¿erów o us³ugach oraz poprawa oceny i wizerunku przedsiêbiorstwa.
Tabela 1. Cele promocji us³ug przedsiêbiorstw transportu miejskiego w Polsce (%)
Cele promocji

2006–2007

2010–2011

operatorzy

organizatorzy

operatorzy

organizatorzy

wzrost sprzeda¿y biletów

29,0

27,9

27,3

14,3

poprawa oceny i wizerunku
przedsiêbiorstwa

29,0

16,3

29,5

19,6

informowanie pasa¿erów o us³ugach

22,6

20,9

20,5

28,6

edukowanie mieszkañców o spo³ecznie
po¿¹danych zachowaniach komunikacyjnych

3,9

7,0

5,1

14,3

kreowanie przewagi konkurencyjnej
w stosunku do samochodu osobowego

5,2

9,3

4,5

8,9

zwiêkszanie udzia³u transportu zbiorowego w przewozach miejskich

10,3

11,6

12,1

14,3

ród³o: A. Mendryk, Strategie marketingowe w transporcie miejskim w Polsce w œwietle badañ przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej zrealizowanych w latach 2006–2007 i 2010–2011, „Biuletyn Komunikacji
Miejskiej” 2012, nr 123, s. 57.

Strategiê marketingow¹ organizatora, w tym w zakresie dzia³añ promocyjnych, dodatkowo komplikuje zró¿nicowanie pasa¿erów wed³ug kryterium p³atnoœci za us³ugi. W rezultacie strategia ta kierowana jest do osób, które realizuj¹
przejazdy odp³atne, czêœciowo odp³atne (na podstawie przyznanych ulg) i nieodp³atne (zwolnione z koniecznoœci p³acenia za przejazdy), jak i do osób niekorzystaj¹cych z transportu miejskiego, stanowi¹cych popyt potencjalny (np. osób
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korzystaj¹cych wy³¹cznie z motoryzacji indywidualnej). W zarz¹dzaniu promocj¹ istotne jest wiêc uwzglêdnienie zró¿nicowania odbiorców us³ug transportu
miejskiego pod wzglêdem ich postaw odnosz¹cych siê do oczekiwanego, najbardziej po¿¹danego kszta³tu oferty oraz informacji o tej ofercie.
Istotnym uwarunkowaniem skutecznoœci dzia³añ promocyjnych podejmowanych przez organizatorów transportu miejskiego s¹ œrodki finansowe, które
mog¹ zostaæ przeznaczone na dzia³ania promocyjne. Najczêœciej bud¿et na wydatki promocyjne jest relatywnie niewielki w stosunku do ca³kowitych kosztów
funkcjonowania transportu miejskiego. Wp³ywa na to przede wszystkim:
– niekomercyjny charakter transportu miejskiego jako dziedziny gospodarowania,
– traktowanie œrodków finansowych przeznaczonych na promocjê jako swoist¹ rezerwê bud¿etow¹, któr¹ mo¿na przeznaczyæ na nieprzewidziane, inne
potrzeby,
– przypisywanie ma³ej rangi efektywnoœci dzia³añ promocyjnych na rynku
transportu miejskiego, w szczególnoœci kierowanych do u¿ytkowników samochodów osobowych,
– utrudnione pomiary rezultatów dzia³añ promocyjnych.
Z badañ dotycz¹cych strategii marketingowych operatorów i organizatorów
transportu miejskiego, przeprowadzonych w latach 2006–2007 i 2010–2011, wynika, ¿e w tym okresie z 33,3% do 60,7% wzrós³ udzia³ organizatorów, którzy
w swoich strukturach posiadaj¹ wyodrêbnion¹ komórkê marketingu i jednoczeœnie z 66,7% do 31,3% zmniejszy³a siê liczba organizatorów, którzy korzystaj¹
z zewnêtrznych agencji reklamowych. W analizowanym okresie zmniejszy³ siê
rówie¿ udzia³ organizatorów wykorzystuj¹cych promocjê w swojej dzia³alnoœci
z 91% do 71%8. W tabeli 2 przedstawiono rodzaje instrumentów wykorzystywanych przez przedsiêbiorstwa transportu miejskiego w Polsce w okresach objêtych
badaniami.
Wyniki przedstawionych badañ wskazuj¹ na wzrost znaczenia reklamy jako
instrumentu promocji i jej kluczow¹ rolê w dzia³aniach promocyjnych na rynku
transportu miejskiego. Wzros³o tak¿e znaczenie public relations i publicity. Jednoczeœnie nast¹pi³o ca³kowite zmarginalizowanie znaczenia sprzeda¿y osobistej
u organizatorów, w przeciwieñstwie do operatorów, u których nast¹pi³ wzrost
znaczenia tego instrumentu.

8

A. Mendryk, Strategie marketingowe w transporcie miejskim w Polsce w œwietle badañ przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej zrealizowanych w latach 2006–2007 i 2010–2011, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”
2012, nr 123, s. 52–53.
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Tabela 2. Rodzaje instrumentów promocji wykorzystywanych przez przedsiêbiorstwa
transportu miejskiego w Polsce (%)
Instrumenty promocji

2006–2007

2010–2011

operatorzy organizatorzy operatorzy organizatorzy

reklama

53,6

33,3

72,0

sprzeda¿ osobista

10,7

9,5

22,0

70,0
0,0

public relations i publicity

17,9

28,1

34,0

45,0

promocja sprzeda¿y

17,9

19,0

26,0

20,0

ród³o: A. Mendryk, Strategie marketingowe w transporcie miejskim w Polsce w œwietle badañ przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej zrealizowanych w latach 2006–2007 i 2010–2011, „Biuletyn Komunikacji
Miejskiej” 2012, nr 123, s. 56.

2. Polityka promocji Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego
Zatoki Gdañskiej
Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej (MZKZG) tworzy
14 gmin, które za jego poœrednictwem wprowadzi³y dodatkow¹ ofertê taryfowo-biletow¹ umo¿liwiaj¹c¹ przejazdy na podstawie jednego biletu transportem
miejskim organizowanym przez Zarz¹d Transportu Miejskiego w Gdañsku,
Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Miejski Zak³ad Komunikacji Wejherowo
oraz poci¹gami PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieœcie i PolRegio (Przewozów
Regionalnych). Ponadto MZKZG prowadzi we w³asnym zakresie dzia³ania informacyjno-promocyjne dotycz¹ce funkcjonowania transportu miejskiego o zasiêgu
metropolitalnym, koordynuje dzia³ania promocyjne realizowane przez poszczególnych organizatorów transportu oraz wspó³pracuje z nimi przy organizowanych przez nich kampaniach promocyjnych. Celem dzia³añ promocyjnych podejmowanych przez MZKZG jest przede wszystkim doprowadzenie do zwiêkszenia:
– sprzeda¿y biletów metropolitalnych,
– sprzeda¿y biletów dystrybuowanych przez internet i urz¹dzenia mobilne,
– wykorzystania transportu miejskiego jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej,
– liczby pasa¿erów korzystaj¹cych z metropolitalnej wyszukiwarki po³¹czeñ
komunikacyjnych,
– liczby pasa¿erów przestrzegaj¹cych przepisów porz¹dkowych i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w transporcie miejskim,
– liczby najm³odszych pasa¿erów potrafi¹cych samodzielnie i bezpiecznie korzystaæ z transportu miejskiego,
– liczby osób pozytywnie oceniaj¹cych dzia³alnoœæ MZKZG.
W swoich dzia³aniach MZKZG wykorzystuje wszystkie narzêdzia promocji.
Przy ich wyborze pod uwagê brana jest skutecznoœæ dotarcia z w³aœciwym przekazem do okreœlonych grup odbiorców tych dzia³añ oraz ograniczenia wynikaj¹ce
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z wysokoœci rocznego bud¿etu przeznaczonego na dzia³ania promocyjno-informacyjne. Jako noœniki przekazu reklamowego jednostka ta wykorzystuje lokalne stacje radiowe (Radio Gdañsk, Radio Eska, Radio Plus, Radio Z³ote Przeboje,
Radio Kaszëbë), rozg³oœnie w hipermarketach, prasê (Gazeta Wyborcza, Dziennik Ba³tycki, Fakt, Super Ekspress), kino, internet (serwis internetowy www.trojmiasto.pl), bilbordy, wiaty przystankowe, kasetony reklamowe na przystankach,
gabloty na peronach i dworcach kolejowych oraz pojazdy transportu zbiorowego. Reklamy umieszczane s¹ na zewn¹trz i wewn¹trz pojazdów transportu
miejskiego oraz poci¹gów. Wydaje tak¿e w³asn¹, bezp³atn¹ gazetê „Przystanek
Metropolitalny” oraz ulotki, mapy i foldery. Natomiast w ramach public relations dla œrodków masowego przekazu przygotowywane i wysy³ane s¹ specjalne komunikaty dotycz¹ce MZKZG i integracji transportu miejskiego. Na ich
podstawie powstaje wiele artyku³ów i audycji. Ponadto w mediach zamieszczane s¹ wywiady i komentarze zarz¹du i pracowników MZKZG, odnosz¹ce siê do
funkcjonowania transportu miejskiego. Standardowe dzia³ania obejmuj¹ równie¿ promowanie dzia³alnoœci i marki MZKZG na kalendarzach ksi¹¿kowych
i œciennych oraz innych œrodkach reklamowych wykorzystywanych m.in. jako
nagrody dla uczestników konkursów oraz jako upominki wrêczane dzieciom podczas zajêæ programu edukacyjno-promocyjnego „Wychowanie komunikacyjne”.

3. Przyk³ady dzia³añ promocyjnych zrealizowanych w 2016 r.
przez MZKZG
W 2016 r. MZKZG wyda³ kolejne cztery numery bezp³atnej gazety „Przystanek Metropolitalny”, poœwiêcone problematyce transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdañskiej. Ka¿de z wydañ mia³o nak³ad 20 tys. egzemplarzy. Poszczególne wydania poœwiêcone by³y odpowiednio:
– ofercie biletów ³¹czonych, koncepcji tramwaju dwusystemowego w Gdañsku, nowym poci¹gom kupionym przez PKP SKM w Trójmieœcie Sp. z o.o.
oraz nowemu zabytkowemu tramwajowi,
– zmianom w ofercie biletów metropolitalnych, kolejom linowym na Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta, wprowadzeniu do eksploatacji nowych autobusów i podsumowaniu trzeciego roku funkcjonowania programu „Wychowanie komunikacyjne”,
– zmianom w ofercie biletów metropolitalnych, jubileuszowi wejherowskiej
komunikacji miejskiej i budowie nowego wêz³a integracyjnego przy przystanku SKM,
– sprzeda¿y biletów metropolitalnych, nowoczesnym bibliotekom na dworcach kolejowych, modernizacji przystanku SKM oraz sprzeda¿y biletów
metropolitalnych przez internet.
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Wszystkie numery gazety kolportowano w Biurach Obs³ugi Klienta ZTM
w Gdañsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, w wybranych punktach sprzeda¿y biletów, w urzêdach miejskich i gminnych na obszarze metropolii oraz jako
dodatek do gazet „Metro” oraz „Nasze Miasto”. Udostêpniono je tak¿e w serwisach internetowych MZKZG oraz ZKM w Gdyni.
W ramach kampanii edukacyjnej „Podró¿ujemy razem” MZKZG przygotowa³ 5 kolejnych plakatów edukacyjnych, których celem jest kszta³towanie
po¿¹danych zachowañ w œrodkach komunikacji miejskiej. Za poœrednictwem
satyrycznych rysunków zwrócono pasa¿erom uwagê na koniecznoœæ trzymania
siê uchwytów, przekazywania kierowcy informacji o rzeczach pozostawionych
przez innych pasa¿erów, nie otwierania okien przy w³¹czonej klimatyzacji oraz
zg³aszania kierowcy informacji o uci¹¿liwych pasa¿erach.
Serwis internetowy MZKZG, www.mzkzg.org, stanowi³ nadal g³ówny kana³
informacyjny, za pomoc¹ którego mo¿na by³o uzyskaæ szczegó³owe informacje
dotycz¹ce:
– oferty biletów metropolitalnych,
– zakupu biletów przez Internet,
– zakupu biletów przez telefon,
– rozk³adów jazdy,
– remontów, objazdów i zmian w funkcjonowaniu transportu miejskiego,
– g³ównych wêz³ów przesiadkowych.
Pasa¿erom zosta³a udostêpniona nowoczesna wyszukiwarka po³¹czeñ komunikacyjnych jakdojade.pl, która jako pierwsza zintegrowa³a na obszarze MZKZG
rozk³ady jazdy i umo¿liwi³a zaplanowanie podró¿y autobusami, tramwajami
i trolejbusami ZTM w Gdañsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo oraz
poci¹gami PKP SKM w Trójmieœcie i PolRegio (Przewozów Regionalnych).
Na stronie www uruchomiono Internetowy System Obs³ugi Karty Elektronicznej, pozwalaj¹cy kupowaæ przez 24 godziny na dobê przez internet bilety metropolitalne 24- i 72-godzinne oraz 30-dniowe i miesiêczne. Warunkiem zakupu
jest posiadanie karty elektronicznej i adresu e-mailowego, na który wysy³ane
jest potwierdzenie zakupu oraz informacja o up³ywie wa¿noœci biletu.
Elementem serwisu internetowego jest elektroniczna wersja schematu sieci
transportu miejskiego w Metropolii Trójmiejskiej obejmuj¹ca obszar 14 miast
i gmin. Przygotowany przez MZKZG schemat przedstawia trasy linii autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych ZTM w Gdañsku, ZKM w Gdyni i MZK
Wejherowo oraz sieæ linii kolejowych obs³ugiwanych przez PKP SKM w Trójmieœcie (w tym liniê PKM) i PolRegio. Dodatkowo w gdañskiej czêœci schematu zaznaczono trasy tramwajów wodnych organizowanych przez ZTM w Gdañsku.
W serwisie mo¿na znaleŸæ tak¿e wiadomoœci o najwa¿niejszych wydarzeniach zwi¹zanych z funkcjonowaniem transportu miejskiego na obszarze
MZKZG. Za jego poœrednictwem mo¿na wzi¹æ udzia³ w konkursach organizowanych przez tê jednostkê i pobraæ elektroniczne wersje wydawnictw MZKZG.
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Serwis internetowy jest prowadzony z uwzglêdnieniem najnowszych trendów
wystêpuj¹cych w tego typu systemach informacyjnych9.
W celu przeprowadzenia dzia³añ promocyjnych zosta³y przygotowane banery
reklamowe umieszczone w serwisie internetowym www.trojmiasto.pl. Na stronie g³ównej serwisu zamieszczono baner promuj¹cy now¹ ofertê biletów ³¹czonych oraz Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu.
W 2016 r. MZKZG przeprowadzi³ 3 konkursy, w których ³¹cznie udzia³
wziê³o ponad 100 osób. Konkursy by³y og³oszone na ³amach gazety „Przystanek
Metropolitalny” oraz w serwisie internetowym MZKZG. Nagrodami w konkursach by³y m.in. d³ugopisy, torby ekologiczne, pamiêci USB, termosy, zestawy
œniadaniowe, a w grudniu 2016 r. tak¿e kalendarze œcienne, biurkowe oraz listkowe przygotowane przez MZKZG.
Tradycyjnie ju¿ MZKZG wspó³uczestniczy³ w przygotowaniu Europejskiego
Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
Na jeden dzieñ reaktywowana zosta³a historyczna linia autobusowa, która zapewni³a bezpoœrednie bezp³atne przejazdy z Gdañska do Gdyni. Liniê obs³ugiwa³o 6 autobusów przegubowych, w tym 3 zasilane sprê¿onym gazem ziemnym.
W pojazdach rozdawano pasa¿erom schematy sieci transportu miejskiego oraz
specjalne wydanie gazety „Przystanek Metropolitalny”. Oferta obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu zosta³a wzbogacona o 3 inne
bezp³atne linie, jedna z nich by³a obs³ugiwana przez zabytkowe tramwaje, druga – przez zabytkowe trolejbusy i trzecia – przez najnowoczeœniejsze trolejbusy.
W Europejskim Dniu Bez Samochodu ka¿dy w³aœciciel lub wspó³w³aœciciel
samochodu osobowego, legitymuj¹cy siê wa¿nym dowodem rejestracyjnym,
móg³ skorzystaæ z bezp³atnych przejazdów autobusami, tramwajami, trolejbusami i poci¹gami PKP SKM w Trójmieœcie. Promocja Europejskiego Tygodnia
Zrównowa¿onego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu prowadzona by³a na antenie stacji radiowych oraz w serwisie internetowym www.trojmiasto.pl.
Nowy schemat sieci transportu miejskiego, obejmuj¹cy obszar 14 miast i gmin,
MZKZG przygotowa³ i udostêpni³ mieszkañcom oraz turystom nieodp³atnie.
Poza ogólnym schematem przygotowano 3 szczegó³owe mapy, które dok³adniej
przedstawiaj¹ sieæ na wybranych obszarach œródmiejskich. Na schemacie, z myœl¹
o turystach, umieszczono tak¿e najwa¿niejsze atrakcje turystyczne. W wersji
elektronicznej schemat jest dostêpny w serwisie internetowym zwi¹zku.
Kontynuowano program edukacyjno-promocyjny „Wychowanie komunikacyjne”, skierowany do uczniów klas czwartych i pi¹tych szkó³ podstawowych.
Program powtarzany jest co dwa lata w placówkach oœwiatowych znajduj¹cych
siê na obszarze MZKZG, co pozwala na objêcie nim wszystkich uczniów. Pod9
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czas warsztatów dzieci zdobywaj¹ wiedzê niezbêdn¹ do samodzielnego korzystania z us³ug transportu miejskiego. Uczniowie poznaj¹ zalety podró¿owania
œrodkami transportu zbiorowego oraz zasady korzystania z rozk³adu jazdy i oferty biletów. Wa¿nym elementem zajêæ jest blok poœwiêcony bezpieczeñstwu oraz
przepisom porz¹dkowym jakie obowi¹zuj¹ pasa¿erów. £¹cznie przeprowadzono zajêcia w 485 klasach w 77 szko³ach. Wziê³o w nich udzia³ ponad 12 tys. uczniów. Ponadto, oprócz zajêæ warsztatowych, odby³y siê 3 wycieczki uczniów ze
szkó³ podstawowych do zajezdni autobusowej. Wycieczki stanowi³y nagrodê
dla klas szczególnie pozytywnie wyró¿niaj¹cych siê w trakcie realizacji zajêæ.

Podsumowanie
Cele promocji transportu miejskiego powinny wynikaæ ze strategii marketingowej organizatora transportu stanowi¹cej nastêpstwo wyboru przez w³adze
publiczne okreœlonych priorytetów polityki transportowej, szczególnie w zakresie podzia³u zadañ przewozowych pomiêdzy transportem zbiorowym a indywidualnym realizowanym samochodami osobowymi. Realizacja tych celów jest
mo¿liwa, je¿eli organizator transportu miejskiego potrafi w³aœciwie zidentyfikowaæ potrzeby odbiorców us³ug, dobraæ odpowiednie narzêdzia promocji i skutecznie, w odpowiednim czasie przeprowadziæ kampaniê promocyjn¹.
Przyk³adem organizacji przywi¹zuj¹cej du¿¹ wagê do dzia³alnoœci promocyjnej jest Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej. Jednostka ta
w celach promocyjnych wykorzystuje w pierwszej kolejnoœci nieodp³atne formy
promocji, eksponuj¹c plakaty w pojazdach transportu miejskiego oraz umieszczaj¹c reklamy w prasie i lokalnych rozg³oœniach radiowych.
W 2016 r. MZKZG uczestniczy³ w przygotowaniu specjalnej oferty z okazji
Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu oraz Europejskiego Dnia
Bez Samochodu. Z inicjatywy zwi¹zku na jeden dzieñ reaktywowano historyczn¹
liniê autobusow¹, ³¹cz¹c¹ g³ówne miasta metropolii, obs³ugiwan¹ przez najnowoczeœniejsze autobusy. Dodatkowo uruchomiono liniê tramwajow¹, na której
kursowa³y zabytkowe tramwaje, oraz dwie linie trolejbusowe, jedn¹ obs³ugiwan¹ pojazdem zabytkowym, drug¹ – najnowoczeœniejszym trolejbusem.
G³ównymi noœnikami przekazu promocyjnego MZKZG by³y strona internetowa z metropolitaln¹ wyszukiwark¹ po³¹czeñ komunikacyjnych oraz gazeta
„Przystanek Metropolitalny”. W 2016 r. ukaza³y siê 4 wydania tej gazety
w ³¹cznym nak³adzie 80 tys. sztuk.
Wa¿nym elementem dzia³alnoœci promocyjnej MZKZG by³o kontynuowanie
w szko³ach podstawowych programu edukacyjnego „Wychowanie komunikacyjne”. Ponad 12 tys. uczniów czwartych i pi¹tych klas z 77 szkó³ mia³o okazjê
w trakcie interaktywnych zajêæ zapoznaæ siê z zasadami funkcjonowania oraz
korzystania z us³ug miejskiego transportu zbiorowego.
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