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E-marketing

Jednostki  samorządu  terytorialnego  coraz  częściej  wdrażają  dobre  praktyki  zarządzania,
jednak badania dotyczące oceny tych działań oraz ich akceptacji przez „klientów” (mieszkańców,
turystów,  inwestorów)  zlecane  są  dość  rzadko.  Dotyczy  to  także  ich  potrzeb  w  zakresie
nowoczesnych form komunikacji pomiędzy urzędami a mieszkańcami (strony internetowe, portale
społecznościowe itp.). Skutkuje to obniżeniem efektywności działań realizowanych przez gminy,
powiaty czy województwa. Internet może być skutecznym narzędziem marketingu terytorialnego,
którego  zastosowanie,  w  połączeniu  z  określonymi  planami  i  strategiami,  doprowadzi  do
zwiększenia efektywności prowadzonych działań. 

Jednostki samorządu terytorialnego borykają się z następującymi problemami związanymi z
e-marketingiem terytorialnym:
 efektywne wykorzystanie nowych technologii, w tym e-narzędzi marketingowych
 rozpoznanie potrzeb grup docelowych (klientów, mieszkańców, turystów, przedsiębiorców)
 aktywizacja społeczności lokalnych 
 praktyka/ rozwijanie dialogu obywatelskiego
 rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego
 wykorzystanie działań z zakresu e-komunikacja, e-promocja, e-informowanie 
 zarządzanie jakością usług świadczonych drogą elektroniczną

Badania  (wywiady  z  mieszkańcami  i  przedstawicielami  urzędów,  ankiety  dla  klientów,
badania stron i facebooka ) wykazują, że efektami problemów są:
 wadliwie  funkcjonujące  strony  internetowe  urzędów,  które  utrudniają  bądź  wręcz  blokują

mieszkańcom  uczestnictwo  w  lokalnym  życiu  społecznym,  a  klientom  uniemożliwiają
korzystanie z elektronicznych usług

 nieefektywne  wykorzystywanie  profili  społecznościowych  (np.Facebook),  które   zakłóca
komunikację, informowanie i promocję

 brak rozpoznania potrzeb grup docelowych skutkuje brakiem ważnych dla klientów informacji,
które powinny być umieszczone na stronach www i profilu 

 elektroniczna komunikacja z urzędem w większości przypadków nie działa
 strony  internetowe/profile  społecznościowe  bardzo  rzadko  wyposażone  w  narzędzia

aktywizacji obywateli
 źle  wykorzystane  narzędzia  e-komunikacja,  e-promocja,  e-informowanie  na  stronach

internetowych i portalach społecznościowych mogą skutkować mniejszym zainteresowaniem
ze  strony  turystów,  inwestorów,  nowych  mieszkańców  czy  niezadowoleniem  obecnych
mieszkańców, bądź nieusatysfakcjonowaniem klientów

Co zrobić aby rozwiązać problemy:
 poznać potrzeby grup docelowych (mieszkańców, klientów, turystów, inwestorów)
 zagłębić się w specyfikę danego urzędu i zbadać zarządzanie jakością wśród pracowników
 przeprowadzić badania i analizy stron internetowych i profili społecznościowych
 stworzyć strategię e-marketingową, do której dostosowane będą e-narzędzie komunikacji,

promocji i informowania
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Polityka społeczna i kulturalna

Istotnym, często niedocenianym obszarem działalności jednostek samorządu terytorialnego
jest polityka społeczna i kulturalna. Działania realizowane w tym obszarze bywają z jednej strony
marginalizowane, z drugiej zaś – niedostosowane do potrzeb i oczekiwań społecznych. Dostrzegany
jest również brak współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji kultury, środowisk twórczych
i społecznych. W powszechnej świadomości pomijany jest też bardzo często fakt ścisłego związku
pomiędzy sposobem  funkcjonowania sfery kultury (ilość i  jakość oferty,  poziom „otwartości”
instytucji kultury,  rodzaj ich relacji z otoczeniem społecznym, poziom społecznej partycypacji i
„współzarządzania” kulturą”),  a poziomem kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców oraz
wszechstronnym  i  zrównoważonym  rozwojem  regionu.  W  działaniach  tych  konieczne  staje
również  uwzględnianie  obszaru  nowych  mediów  (strony  internetowe,  portale  społecznościowe,
narzędzia wzmacniające proces partycypacji społecznej)

Problemy  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  tej  sferze  bardzo  często  zbliżone  są  do
kwestii odnoszących się do e-marketingu terytorialnego:
 sposób ewaluacji dotychczasowych form działania
 rozpoznanie  potrzeb  grup  docelowych  (mieszkańców,  turystów,  animatorów  i  instytucji

społecznych i kultury)
 tworzenie platform komunikacji i wymiany informacji 
 inicjowanie i wzmacnianie społecznej partycypacji i zaangażowania
 zakres wykorzystania do działań nowych technologii

Co zrobić aby rozwiązać problemy:
 poznać potrzeby grup docelowych (mieszkańców, turystów, animatorów i instytucji kultury)
 przeprowadzić badania i analizy dotychczasowych form działania (w tym również zakresu

wykorzystania nowych technologii)
 opracować  strategie  rozwoju  sfery  społeczno-kulturowej  uwzględniające  proces

wzmacnianie kapitału społecznego 
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Proponujemy:

 Zbadanie  stanu  obecnego  jakości  stron  internetowych  i  profili  społecznościowych  oraz

przygotowanie  strategii/ekspertyzy  dotyczącej  (e)komunikacji,  (e)informacji  i  (e)promocji

JST

 Badanie  głównych problemów sektora  społeczno-kulturowego (po stronie  instytucji  oraz

odbiorców działań)

 Wykorzystanie internetu jako platformy komunikacji i tworzenia grup interesu o celach z

zakresu polityki społecznej i kulturalnej

 Tworzenie bądź zmiany: strategii rozwoju (gminy, kultury, kapitału ludzkiego etc.), strategii

e-marketingu terytorialnego, strategii polityki informacyjnej uwzględniające stan obecny i

preferencje, jak też priorytety UE, krajowe i lokalne

 Strategie/plany  efektywnego  zarządzania  jakością  e-usług  zgodnie  z  obowiązującymi

wymaganiami wdrażania przez JST uwzględniające stan obecny i potrzeby

 Analizę dotychczasowego działania e-administracji, a następnie stworzenie strategii/planu

usprawnienia działań e-administracji

 Konsulting w zakresie planowania i  wdrażania strategii  otwartości danych i  dostępu do

informacji publicznej 

 Projektowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych

 Szkolenia  i  doradztwo  w  zakresie  obecności  jednostek  samorządu  terytorialnego  w

Internecie
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