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Marka Karpacka Carpathia – przykład wdrożenia
innowacji w turystyce.
The Carpathia brand – an example of
implementing the innovation in tourism.
Rzeszów, 2015
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Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2000 roku, jako organizacja reprezentująca polską stronę Euroregionu
Karpackiego, skupiająca samorządy wszystkich szczebli z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego. Już od ponad 14 lat
tworzy nowoczesne rozwiązania w zakresie
wielopłaszczyznowej współpracy terytorialnej oraz kreuje politykę rozwoju Karpat bazując na idei międzynarodowego partnerstwa
podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych.
Misją Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat. Organizacja realizuje ją poprzez tworzenie rzeczywistych struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na zasadach partnerstwa, subsydiarności i demokratycznej reprezentacji podmiotów wszystkich sektorów. Stowarzyszenie, jako instytucja wdrażająca fundusze europejskie na obszarze województwa
podkarpackiego jest najważniejszą strukturą wspierającą procesy rozwojowe w zakresie
współpracy terytorialnej polskiej części Euroregionu Karpackiego. Wspólnie z partnerami

ze Słowacji, Ukrainy, Rumuni i Węgier Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji innowacyjnego projektu budowy i wdrożenia turystycznej marki dla obszaru całych Karpat. Carpathia – czyli Marka Karpacka to nowy, silny impuls do rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym i unikalnej przyrodzie Karpat. To coś więcej niż marka – to idea łącząca
mieszkańców Euroregionu w tworzeniu unikalnej oferty turystycznej i w budowaniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
Nie było by Marki Karpackiej gdyby nie
współpraca z Instytutem Turystyki Uniwersytetu HES-SO Valais w Szwajcarii. Od 2011
roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska realizuje szereg działań i projektów, które mają na celu wdrożenie i stymulowanie długoterminowej wizji rozwoju turystyki na obszarze Karpat. Szwajcarskie dobre praktyki i know-how, szczególnie w zakresie innowacji w turystyce stanowią wzór, który dzięki marce Carpathia zostanie zastosowany dla rozwoju turystyki w Karpatach. Niniejsze opracowanie przedstawia w zarysie pro-

ces implementacji innowacji marketingowej
jaką jest budowa marki turystycznej na wzór
marki kantonu Valais w Szwajcarii i jest efektem realizacji projektu pn. „Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
Zapraszam do lektury i współpracy.
Przyszłość Karpat jest w Waszych rękach.
Dawid Lasek
Wiceprezes Zarządu
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Marka Valais
– innowacyjny
wzór dla Karpat
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Historia współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska i Instytutem Turystyki HES-SO Valais w Sierre sięga
2011 roku. W ramach projektu „Alpejsko–Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy powołany został zespół ekspercki, który miał za zadanie stworzyć podstawy do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania z zakresu marketingu turystycznego jakim
jest marka terytorialna o zasięgu ponadnarodowym. Szwajcarscy eksperci zaproponowali
by wzorcem dla powstającej Marki Karpackiej
była marka kantonu Valais, która z sukcesem
odmieniła jeden z najbiedniejszych regionów
Szwajcarii.
Kanton Valais leży w południowo-zachodniej Szwajcarii i jest trzecim co do wielkości
kantonem Konfederacji Szwajcarskiej. Ludność kantonu Valais liczyła pod koniec roku
2010 311 985 osób. Kanton Valais jest oficjalnie dwujęzyczny: w Górnym Valais mówi się
po niemiecku, a w Dolnym Valais obowiązuje język francuski. Malownicze szczyty Alp
i Dolina Rodanu stanowią naturalne bogac-

two krajobrazowe kantonu Valais, które czyni z niego teren atrakcyjny turystycznie (doliny, wzgórza, góry). Miejscowości położone
w dolinach są węzłami komunikacyjnymi dla
ruchu do bocznych dolin lub za granicę. Tutaj
znajdują się także centra kulturalne (wystawy,
imprezy folklorystyczne, koncerty itp.). Można tu także znaleźć muzea i obiekty sportowe.
Ponadto w dolinach oferowane są także wielorakie usługi, które umożliwiają podjęcie aktywności związanych pośrednio z turystyką.
Branża turystyczna jest obok przemysłu jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w kantonie Valais, w szczególności na obszarze dolin, gdzie z rolnictwa można uzyskiwać tylko
niewielkie dochody, a które z kolei często nie
stanowią odpowiednich terenów dla lokalizacji zakładów przemysłowych.
Marka Valais - Jedna wspólna marka
Marka Valais jest wspólnym projektem
najważniejszych organizacji i usługodawców
w kantonie. Chodzi przede wszystkim o to,
aby uwolnić synergię komunikacji dla kantonu Valais jako regionu turystycznego, miej-

sca pracy i produkcji. Marka Valais to nie tylko marka pochodzenia. Prawo do używania
tej marki otrzymują tylko ci usługodawcy, których produkty lub usługi zostały skontrolowane przez neutralną jednostkę certyfikującą.
Twórcy marki Valais
Do grupy opracowującej projekt marki należeli przedstawiciele organizacji Valais Tourism, Izby Rolniczej kantonu Valais, spółki
wspierania gospodarki kantonu Valais (Sodeval AG), Izby Przemysłowo-Handlowej, biura reklamy rolnictwa kantonu Valais (OPAV)
i urzędu rolnictwa kantonu Valais. Ta grupa
projektowa miała na celu stworzenie projektu
takiej marki, która będzie w wyraźny sposób
oznaczała cechę rozpoznawczą jakości kantonu Valais funkcjonującą w działaniach komunikacyjnych poszczególnych partnerów jako
element wzmacniający ich postrzeganie. Ponadto marka ta umożliwia odróżnienie się
i sprofilowanie pośród konkurencji. Ma ona
również służyć jako element łączący wizerunek regionu, jego produktów i mieszkańców.

Wartości marki Valais
Głównymi wartościami marki Valais jest
autentyczność, nienaruszona przyroda, dynamika innowacji, nowoczesna interpretacja tradycji i kultury, wysoki standard i jakość życia. Wartości te zostały przetransportowane w wymierne kryteria przy uwzględnieniu
trzech podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju (sfera społeczna, gospodarka
i środowisko).
Marka Valais charakteryzuje wartościowe i jednocześnie szeroko dostępne produkty
oraz usługi z kantonu Valais, jest dodatkowo
wyróżnieniem dla samej lokalizacji. Symbolizuje ona jakość życia wraz z zabawą i przyjemnością. Podkreśla ona to, co prawdziwe i naturalne, wartości, które stanowią elitarną wartość dodatkową w kontekście naszego powierzchniowego i sztucznego świata
konsumpcji. Marka Valais stawia w centrum
uwagi to, co autentyczne, powinna być łączona z nienaruszoną przyrodą. Marka Valais ma
przemawiać przede wszystkim do wymagających mieszkańców miasta z wysokim statusem materialnym i poziomem kultury.

Certyfikat jako gwarancja
Od samego początku uznano znaczenie
niezależnego procesu certyfikacji prowadzonego w oparciu o wymagające i wiarygodne
kryteria. Tylko w taki sposób można przeprowadzić pozycjonowanie marki na rynku i dokonać jej odróżnienia od innych marek. Dlatego też zwrócono się do jednostki certyfikacyjnej akredytowanej przez Szwajcarski Urząd
Kontroli, aby zdefiniować kryteria i instrumenty dla tego procesu certyfikacji.
Aby uzyskać zezwolenie na używanie marki Valais należy poddać się ostrej kontroli certyfikatora, który wydaje werdykt odnośnie
wymagań systemów zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Aby umożliwić spełnienie
tych wymagań stworzono już wcześniej odpowiednie instrumenty w ramach projektu Valais Excellence. Mają one umożliwić otrzymanie
certyfikatu przez każde małe i średnie przedsiębiorstwo.
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Rola organizacji turystycznych
w kantonie Valais
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Organizacja turystyczna Valais Tourism
(działająca w charakterze Destination Managment Organization) była do tej pory odpowiedzialna na poziomie kantonu za zapewnianie
kontaktu pomiędzy rynkami i osobami kierującymi polityką turystyczną oraz funkcjonowała jako platforma koordynacji działań marketingowych na rzecz wspierania marki kanton Valais.
Na poziomie regionalnym przez długi czas
każda miejscowość miała swoją agencję obsługi ruchu turystycznego, swoje biuro turystyczne. W międzyczasie wiele stacji połączyło się, aby wspólnie wiązać siły i środki. W ten
sposób mogą one profilować się na rynku jako
wspólna grupa i oferować jedną charakterystyczną ofertę.
Od roku 2013 organizacja turystyczna Valais Tourism przestała istnieć w swojej dotychczasowej formie, ponieważ w kantonie Valais trwa proces zmiany struktur w branży tu-

rystycznej. Obszary turystyki, rolnictwa/winiarstwa i przemysłu/handlu mają być połączone w nowy sposób. Organizacja turystyczna Valais Tourism przejmuje nad tym kierownictwo operacyjne. Celem tych działań jest ponadto stworzenie centrum kompetencji marketingowych, składającego się z organizacji turystycznej Valais Tourism, marki kanton Valais i obserwatorium turystycznym HESO-SO.
W zakresie kooperacji marketingu stworzony
zostanie nowy model biznesowy, który zawiera wspólne plany biznesowe na bazie czteroletniego porozumienia o świadczeniu usług.
Organizacja Valais Tourism będzie koncentrować się na działaniach rynkowych. Kompetencje rynkowe i marketingowe organizacji Valais Tourism tworzą stowarzyszanie Valais/Wallis Promotion i będą uzupełniane przez inne
obszary działań partnerów. W zakresie działań politycznych ma być utworzona nowa Izba
Turystyki.

Carpathia
– ścieżka
wdrożenia marki
turystycznej.

Dlaczego Karpaty?
Karpaty to góry w Europie Środkowej
wciąż mało znane i nieodkryte dla turystów
z całego świata. Brakuje dobrze przemyślanej promocji turystycznej regionu, który ma
wszelkie walory, by stać się jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych Europy. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia
Euroregion Karpacki Polska marka Carpathia
będzie odróżniała produkty i usługi turystyczne od tego co jest prawdziwie karpackie, a co
nie jest. Marka stworzona została dla obszaru
objętego działaniem Euroregionu Karpackiego
skupiając karpackie regiony 5 państw: Polski,
Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Carpathia to nowy, silny impuls do rozwoju turystyki opartej na bogatym dziedzictwie
kulturowym Karpat oraz unikalnej przyrodzie. Marka jest czymś więcej niż tylko logotypem. To idea łącząca mieszkańców Euroregionu w tworzeniu unikalnej oferty turystycznej. W marce zawarta jest opowieść o Karpatach, o tym jak ta Mistyczna Kraina obdarza
nasze zmysły swoją autentycznością.

9

Carpathia - ścieżka wdrożenia marki turystycznej.

Carpathia – marka ponad podziałami
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Karpaty stanowią ogromny potencjał turystyczny, który należy traktować w kategoriach
szans rozwojowych. Czy jednak potencjalni
interesariusze – władze regionalne i samorządowe, przedsiębiorcy branży turystycznej, organizacje turystyczne są odpowiednio przygotowane do tego wyzwania? Jak połączyć potencjał tkwiący w unikalnym środowisku naturalnym i bogatym dziedzictwie kulturowym? Co zrobić, aby tworzona przez Euroregion Karpacki marka miała szanse na skuteczne zaistnienie na rynkach europejskim i światowym? Przed tymi pytaniami stanęli twórcy
strategii marki mając przed oczami wizję ponadnarodowej marki, która będzie miała za
zadanie odnalezienie wspólnego mianownika
dla wszystkich karpackich krain i kultur.
Karpaty – mistyczne góry Europy są wciąż
nieodkryte dla turystów z całego świata. Dziś
na mapie Europy najbardziej znanym i popularnym obszarem górskim są Alpy. Od lat
przyciągają turystów oferując im znakomite

warunki do uprawiania sportów zimowych ale
i wędrówek górskich. Dzięki temu, kraje na
obszarze których Alpy majestatycznie wznoszą się ku słońcu są bogatsze, ich mieszkańcy
mają pracę a przedsiębiorcy warunki do rozwoju. Czy tak stać się może również w Karpatach? Tak, jeśli przełamane zostaną bariery współpracy i połączone zostaną siły i środki by zbudować jedną, silną markę regionu
– Carpathia.
Karpaty – z ich mistyczną przestrzenią,
ogromnym potencjałem kulturowym i możliwościami dostarczenia turystom doznań emocjonalnych i zmysłowych mają wszelkie atuty by stać się poważną konkurencją dla Alp
i innych regionów Europy. Infrastruktura alpejskich stoków, betonowe szlaki i „cukierkowy” marketing dziś już nie wystarczają współczesnemu turyście. Dziś poszukuje on mistycznej kultury i spotkania z autentycznymi
ludźmi, nie skażonych cywilizacją przestrzeni i dzikości natury. To wszystko odnajdzie
w Karpatach.
Karpaty muszą wyjść na przeciw oczekiwa-

niom współczesnych podróżników. Odpowiedzią na nie jest Carpathia, przełomowa marka
turystyczna, która będzie odróżniała produkty i usługi turystyczne od tego co jest prawdziwie karpackie, a co nie jest. Marka umożliwi
Karpatom stanie się widocznymi i atrakcyjnymi na tle konkurencji. Jest wizytówką regionu, symbolizuje jego tożsamość i osobowość.
Sprawi, że jest on częściej wybierany przez turystów ale i inwestorów czy nowych mieszkańców. Marka pozwoli także na wzmocnienie poczucia przynależności mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do regionu Karpat.
W poszukiwaniu unikalności
Marka Carpathia stworzona została dla obszaru objętego działaniem Euroregionu Karpackiego. Instytucja ta skupia karpackie regiony 5 państw - Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Założenia marki zostały wpisane do „Strategii dla rozwoju zrównoważonej
turystyki w Karpatach” w ramach „Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym
rozwoju Karpat”. Strategia Marki Karpackiej,
opracowana przez szwajcarskich i polskich

ekspertów w oddzielnym dokumencie oparta
jest na czterech podstawowych filarach tożsamości regionu:
Autentyczność
Oferta turystyczna marki Carpathia oparta
będzie na prawdziwych, tradycyjnych atutach
regionu takich jak żywa kultura, obyczaje, naturalna gościnność, kuchnia lokalna, nieskażona przyroda, gwary, stroje, muzyka.
Doznanie przestrzeni
Podróżowanie po Karpatach sprawi, że turyści poczują się wolni, oderwani od problemów, które zostawili gdzieś za górami. Otwarte przestrzenie i górskie krajobrazy pobudzą
ich pozytywne emocje i pomogą psychicznie
odpocząć.
Zrozumienie wielokulturowości
Szacunek dla narodowości, religii i kultury jest podstawą do tworzenia przyjaznej i gościnnej atmosfery, w której goście poczują się

akceptowani oraz zaciekawieni odmiennością
i tajemnicą Karpat.
Pokora wobec natury
Unikatowa przyroda jest najcenniejszym
bogactwem Karpat i należy bezwarunkowo
dbać o jej kondycję. Turyści mogą doświadczyć jej różnorodności i czerpać z jej zasobów
pod warunkiem respektowania praw ochrony
przyrody. Carpathia to powrót do źródeł turystyki, ucieczka od turystyki masowej.
Unikalność marki Carpathia wynika z połączenia różnorodnej i wieloreligijnej kultury
karpackich krain oraz niezwykłej przestrzeni
gór z bogatym światem przyrody. Misją marki jest:
„Zapewnić przestrzeń i warunki do
refleksji nad życiem i poznaniem samego
siebie”.
Oferta marki Carpathia zapewniać ma formy spędzania wolnego czasu jako poszukiwanie nowej drogi w życiu i poznania samego siebie poprzez kontakt z karpacką kulturą

i mistyczną przestrzenią. Przyjeżdżający tu
goście mają poczucie, że oderwani od swojego
zwykłego życia potrafią dotrzeć do sensu swojego istnienia i odszukać właściwą drogę i kierunek osobistych zmian.
Przełamanie barier współpracy partnerstwo Carpathia
Obszar Karpat, w tym obszar Euroregionu
Karpackiego podzielony jest wieloma granicami: państwowymi, administracyjnymi czy organizacyjnymi. Stanowi to znaczącą barierę
w rozwoju wspólnych, przełomowych inicjatyw takich jak Carpathia. Dzięki stabilnym
podstawom organizacyjnym Euroregionu Karpackiego idea wspólnej marki ma wielką szansę powodzenia. Ponadnarodowa i niezależna
struktura Euroregionu umożliwia przełamywanie barier współpracy i osiąganie postępujących sukcesów. Dziś nadszedł czas na zaangażowanie wokół idei marki tych wszystkich,
którzy są zainteresowani zrównoważonym
rozwojem Karpat i partnerstwem w budowaniu lepszej przyszłości regionu.
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Realizacja założeń marki Carpathia wymaga ścisłej współpracy pięciu sektorów mających największy wpływ na działania prorozwojowe w regionie Karpat. Są to:
Samorządy wszystkich szczebli
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
12

Jednostki naukowo-badawcze
Media
Przystąpienie do partnerstwa na rzecz
marki Carpathia przyniesie szereg korzyści
w zakresie rozwojowym i wizerunkowym ale
i zadań, które będą warunkiem sukcesu Carpathii. Podmioty przystępujące do partnerstwa staną się beneficjentami przełomowego w skali Europy mechanizmu rozwojowego
opartego na międzynarodowej marce terytorialnej.

Najważniejsze korzyści dla samorządów
Uczestnictwo w prestiżowym gronie samorządów, które współdziałają na rzecz
tworzenia wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Karpatach;
Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu koordynującego
wdrażanie marki Carpathia w zakresie
rozwoju turystyki i marketingu;
Objęcie obszaru samorządu wsparciem
promocyjnym w zakresie markowych
produktów, imprez i usług turystycznych
oraz włączeniu podmiotów z obszaru samorządu do biznesowego portfela dostawców Marki Karpackiej;
Możliwości uzyskania wsparcia inicjatyw
rozwojowych w postaci narzędzi i mechanizmów Euroregionu Karpackiego;
Koordynacja przygotowania propozycji
projektów do dofinansowania ze środków
UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki
Karpackiej w ramach koncepcji Wirtual-

nego Programu Karpackiego „Karpacki
Horyzont 2020”;

cy Alpejsko – Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy;

Korzystanie z międzynarodowych (europejskich i światowych) powiązań partnerskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Pomoc w zdobyciu zagranicznych rynków zbytu dla markowych produktów
Marki Karpackiej w ramach polityki współpracy międzynarodowej Euroregionu Karpackiego oraz korzystanie ze
wsparcia mechanizmów proeksportowych
dla marki;

Najważniejsze korzyści dla
przedsiębiorców
Możliwość włączenia własnych produktów i usług do oferty marki Carpathia na
zasadzie certyfikacji;
Wsparcie szkoleniowe w zakresie marketingu związanego z rozwojem Marki
Karpackiej;
Wsparcie promocyjne obejmujące wielostronne działania na poziomie międzynarodowym w wielu innowacyjnych formach;
Włączenie w politykę edukacyjną i wymianę doświadczeń alpejsko – karpackich na bazie polsko – szwajcarskiego
partnerstwa w oparciu o funkcjonują-

Koordynacja przygotowania propozycji
projektów do dofinansowania ze środków
UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki
Karpackiej w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki
Horyzont 2020”.
Najważniejsze korzyści dla organizacji
pozarządowych
Możliwości uzyskania wsparcia podejmowanych inicjatyw w postaci narzędzi
i mechanizmów Euroregionu Karpackiego;

Wsparcie promocyjne dla prowadzonej
działalności w ramach polityki informacyjnej Marki Karpackiej;
Możliwość uzyskania poprzez kanały informacyjne i mechanizmy współpracy
Euroregionu Karpackiego wsparcia merytorycznego dla prowadzonej działalności ;
Możliwość zainicjowania i wsparcia międzynarodowej współpracy rozwojowej,
możliwość pozyskania partnerów do
współpracy na obszarze Karpat i Alp;
Możliwość uczestnictwa w Karpackim
Forum Organizacji Pozarządowych –
platformie współpracy karpackich NGO;
Możliwość ekonomizacji i komercjalizacji
działań organizacji pozarządowych
w oparciu o udział w biznesowym modelu Marki Karpackiej;
Koordynacja przygotowania propozycji
projektów do dofinansowania ze środków
UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki
Karpackiej w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki
Horyzont 2020”.
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Najważniejsze korzyści dla jednostek
naukowo-badawczych
Współpraca z instytucjami w realizacji
działań o charakterze
naukowym i badawczym;
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Możliwości uzyskania wsparcia działalności w postaci narzędzi i mechanizmów
Euroregionu Karpackiego;
Możliwość współpracy z karpackimi i alpejskimi partnerami naukowo – badawczymi w ramach Alpejsko – Karpackiego
Klastra Wiedzy;
Możliwość wykorzystania doświadczeń
partnerów zagranicznych Euroregionu Karpackiego w zakresie edukacji na
wszystkich szczeblach, szczególnie
w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
Koordynacja przygotowania propozycji
projektów do dofinansowania ze środków
UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki
Karpackiej w ramach koncepcji Wirtual-

nego Programu Karpackiego „Karpacki
Horyzont 2020”.
Najważniejsze korzyści dla mediów
Dostęp do szerokiego zakresu międzynarodowych źródeł informacji związanych
z funkcjonowaniem Euroregionu Karpackiego i wdrażaniem Strategii Marki Karpackiej;
Udział w międzynarodowym partnerstwie Mediów Karpackich oraz korzystanie z rozwiązań wspierających współpracę mediów w Euroregionie Karpackim;
Współpraca międzynarodowa w zakresie promocji marki i public relations;
Współpraca z sygnatariuszami Partnerstwa Marki, możliwość uczestnictwa
w polityce rozwoju marki;
Koordynacja przygotowania propozycji
projektów „medialnych” do dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014
– 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej w ramach koncep-

cji Wirtualnego Programu Karpackiego
„Karpacki Horyzont 2020”.
Zasady współpracy w ramach
Partnerstwa Marki Carpathia
Partnerstwo Marki Karpackiej Carpathia
jest otwartą formułą współpracy wszystkich
osób, środowisk i instytucji, które akceptują cele zawarte w Strategii Marki Karpackiej
oraz podzielają wizję i cele rozwojowe Euroregionu Karpackiego. Nasza filozofia współpracy opiera się o respektowanie interesów każdego z partnerów oraz szacunku dla wartości kulturowych i społecznych każdej ze stron
Euroregionu Karpackiego. Partnerstwo Marki Carpathia ma charakter międzynarodowy
i proponuje kilka rodzajów zaangażowania się
w politykę wdrażania marki.
Nadrzędna rola w procesie wdrażania marki przypadnie dwum podmiotom:
Koordynator i właściciel marki Carpathia–
jest nim Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
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Polska. Jej głównym zadaniem jest powołanie
instytucji zarządzającej oraz nadzór nad nią.
SEKP będzie również odpowiedzialna za proces certyfikacji produktów turystycznych oraz
wsparcie instytucjonalne, społeczne, polityczne i promocyjne dla marki Carpathia.
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Operator marki (instytucja zarządzająca)
– jest to organizacja powołana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, właściciela marki Carpathia, której charakter będzie zgodny z założeniami nowoczesnej instytucji typu DMO (Destination Management Organization). Forma prawna operatora zostanie
jasno określona tak jak jej zależność i podległość w stosunku do właściciela marki. DMO
marki Carpathia będzie również odpowiedzialna za wdrożenie strategii poszczególnych
produktów marki. Do głównych zadań instytucji zarządzające należeć będą:

koordynowanie procesu przygotowania
i wdrażania produktów turystycznych;
realizacja reguł i zasad wdrażania oraz
monitorowania Strategii Marki Carpathia;
promowanie marki i produktów turystycznych oraz instytucji lub osób z nim
związanych;
udzielanie kompleksowej informacji na
temat marki i produktów turystycznych;
współpraca z SEKP w procesie certyfikacji produktów turystycznych.
Dla instytucji sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego przewidujemy następujące formy udziału we wdrażaniu Marki
Karpackiej:
Partner marki – kategoria strategiczna.
Partnerem Marki może być instytucja reprezentująca jedną z form interesariuszy marki

popierająca ideę marki, zainteresowana szerokim uczestnictwem we wdrażaniu rozwiązań
marki oraz udziałem w realizacji polityki rozwoju Euroregionu Karpackiego.
Dostawca marki – kategoria biznesowa.
Dostawcą marki może być każdy podmiot,
który po spełnieniu wymogów (kryteriów) jakościowych i certyfikacji dostarcza do „portfela marki” usługę, produkt lub inną wartość
materialną, bądź niematerialną podlegającą
sprzedaży w systemie Marki Carpathia.
Dla osób i środowisk nieformalnych proponujemy trzy kategorie uczestnictwa we wdrażaniu Marki Karpackiej:
Ambasador marki – kategoria honorowa. Ambasadorem marki są osoby ze znaczącym dorobkiem osobistym w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym bądź kulturowym. Są przedstawicielami idei marki oraz
promotorami współpracy na obszarze Karpat.
Swoją pozycją i kontaktami wspierają i promują markę w różnych środowiskach.

Ekspert marki – kategoria specjalistyczna. Ekspertem marki jest osoba, której wiedza
i doświadczenie oraz działania operacyjne
mają bezpośredni wpływ na wdrażanie, rozwój, monitorowanie i modyfikowanie polityki Marki Karpackiej. Eksperci marki stanowią „think tank” Euroregionu Karpackiego,
uczestniczą w procesie wymiany informacji,
stale współpracują z Euroregionem Karpackim, wpływają na życie marki na różnych poziomach i w różnych zakresach.
Sojusznik marki – kategoria społecznościowa. Sojusznikiem marki może zostać każdy kto identyfikuje się z ideą Marki Karpackiej i wyraża poparcie dla działań związanych
z rozwojem współpracy karpackiej. To turysta, miłośnik gór, lub osoba, która po prostu
chce mieć kontakt z ludźmi aktywnymi, ambitnymi podzielającymi wartości będące esencją Marki Karpackiej.
Dla każdej z wymienionych powyżej kategorii przygotowany jest odpowiedni „pakiet
korzyści” do którego dostęp możliwy jest po
podpisaniu odpowiedniej umowy (dla pod-

miotów prawnych), lub spełnieniu warunków
i złożeniu deklaracji (dla osób fizycznych).
Całością Partnerstwa Marki zarządza Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poprzez powołany do tego podmiot i w oparciu
o zdecentralizowany system wdrażania marki.
System ten działa według ściśle określonych
zasad współpracy pomiędzy jego elementami
tworząc Dom Marki Karpackiej.
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Projekt „Transnacjonalne partnerstwo dla
innowacji w turystyce”, zrealizowany został
w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu
Blokowego dla Organizacji Pozarządowych
i Polsko - Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Celem ogólnym projektu był transfer innowacji turystycznych w sektorze publiczno-pozarządowym na Podkarpaciu na przykładzie
rozwiązań szwajcarskich. Realizacja projektu
spowoduje implementację szwajcarskich innowacyjnych rozwiązań turystycznych do sektora publiczno-pozarządowego na Podkarpaciu,
oddziałując prorozwojowo na turystykę w województwie i na obszarze Euroregionu Karpackiego.
W ramach projektu powstał dokument
„Strategii polsko-szwajcarskiej współpracy
w zakresie turystyki”, który miał na celu:

identyfikacje najlepszych praktyk, innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań
projektowych, zastosowanych w instytucjach szwajcarskich w dziedzinie turystyki;
przeprowadzenie analizy możliwości
przeniesienia szwajcarskich innowacji turystycznych w sektorze publiczno-pozarządowym na Podkarpacie oraz opracowanie mechanizmów dokonania takiego
transferu;
Głównymi obszarami współpracy polskoszwajcarskiej w dziedzinie turystyki jakie zostały rekomendowane w dokumencie na podstawie analizy potrzeb są:
Wiedza i dobre praktyki w zakresie tworzenia innowacji w turystyce.
Sposoby wdrażania innowacji w turystyce.

Oba obszary współpracy stały się podstawą
do wyznaczenia 2 celów strategicznych oraz
4 celów operacyjnych. Pierwszy obszar dotyczy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które z sukcesem zostały wprowadzone w turystyce Szwajcarii. Drugi obszar współpracy jest ukierunkowany na formalno-instytucjonalną stronę wdrożenia zidentyfikowanych i przeanalizowanych innowacji. Współpraca w tym obszarze będzie polegała przede wszystkim na
włączeniu partnerów szwajcarskich w proces
wdrożenia w roli doradców.
Cele strategiczne i operacyjne strategii
współpracy.
Cel w kategoriach strategicznych jest rozumiany jako kierunek działania. Nie należy traktować go jako wizję docelowego stanu,
ale jako proces rozwojowy. Cel strategiczny
odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować
i w którym kierunku ma się rozwijać
w tym przypadku dalsza współpraca polskoszwajcarska w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań w turystyce? Po anali-

zie możliwości implementacji takich rozwiązań i bazując na dotychczasowych doświadczeniach wyodrębione zostały 2 cele strategiczne oraz 4 cele operacyjne.
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Cel strategiczny 1. Podniesienie wiedzy podkarpackich JST i NGO w zakresie innowacji w turystyce na bazie doświadczeń szwajcarskich
Cel operacyjny 1.1

Zapewnienie dostępu do wiedzy podkarpackich JST i NGO w zakresie innowacji w turystyce.

Kierunki działań

Szkolenia, seminaria;
Tematyczne wizyty studyjne w celu wymiany dobrych praktyk, ciekawych rozwiązań pomiędzy partnerami projektu;
Utworzenie międzynarodowej platformy wymiany partnerstw i innowacji, stworzenie portalu dobrych praktyk;
Przygotowanie wydawnictw szkoleniowych.

Cel operacyjny 1.2

Promocja wiedzy w zakresie innowacji w turystyce na bazie doświadczeń szwajcarskich.

Kierunki działań

Cykliczna organizacja Alpejsko-Karpackiego Forum Innowacji Turystycznej;
Działania public relations i media relations.
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Cel strategiczny 2. Implementację rozwiązań szwajcarskich w zakresie innowacji w turystyce.
Cel operacyjny 2.1

Stworzenie mechanizmów implementacji.

Kierunki działań

Powołanie Zespołu Koordynującego wdrażanie Strategii;
Zawarcie porozumień i partnerstw niezbędnych do realizacji Strategii.

Cel operacyjny 2.2

Stworzenie mechanizmów implementacji.

Kierunki działań

Opracowanie szczegółowych dokumentów wdrożeniowych (plany operacyjne, strategie poszczególnych innowacji);
Działania operacyjne w kierunku implementacji poszczególnych rozwiązań innowacyjnych wskazanych w Strategii.

Podsumowanie

Proces budowy marki turystycznej o tak
rozległym terytorium i ogromnych zasobach
jak Karpaty jest procesem wieloletnim i wymaga stałej, zogniskowanej na idei marki
pracy wszystkich partnerów. Sposób, w jaki
ten proces będzie przebiegał zależy w dużej
mierze od samych partnerów, ich podejścia
i zrozumienia konieczności wprowadzenia
w życie zmian, których efektem będzie rozwój
społeczno-gospodarczy całego obszaru w granicach Euroregionu. Dzięki współpracy z ekspertami ze Szwajcarii, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie możemy mówić o dużej
przewadze środowisk skupionych wokół Euroregionu Karpackiego. W ciągu zaledwie kilku
lat stworzone zostały merytoryczne podstawy
do budowy wielkiego przedsięwzięcia na skalę
Europy, a nawet świata – budowy ponadnarodowej marki turystycznej Carpathia. Nie stało by się to bez pomocy Szwajcarów, ich przychylności ale i podziwu i dopingowi dla naszej
ambitnej karpackiej wizji.
Naszym celem jest pokazanie europejskim
i światowym turystom, że Karpaty to nowa
propozycja na rynku turystycznym, destyna-

cja, która ma szanse stać się jedną z wiodących marek terytorialnych na rynku globalnym w ciągu najbliższych lat. Dlatego nasze
produkty turystyczne, pakiety będą eksponować uniwersalne karpackie wartości jak:
autentyczność, wielokulturowość, wymiary
przestrzeni oraz unikalną przyrodę. Mamy
wielki skarb pod swoimi stopami. Skarb, którego grzechem będzie nie wykorzystać dla dobra mieszkańców Karpat.
Carpathia to coś więcej niż marka. To sposób myślenia o Karpatach. Naszym zadaniem
jest stworzenie podstaw organizacyjnych
i społecznych do rozwoju Karpat w kierunku
zgodnym z naturą regionu. Jego autentycznymi wartościami. Zaczynając od turystyki, która jest znakomitym sposobem przekazania
esencji Karpat, poprzez kulturę do gospodarki. Karpaty mają wiele do zaoferowania światu. Carpathia to oferta tego, co w Karpatach
najlepsze.
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The Association of the Carpathian Euroregion Poland was established in 2000 as an
organisation representing the Polish party of
the Association of the Carpathian Euroregion,
concentrating self-governing authorities of all
levels from the area of Podkarpacie and Małopolska. It has been developing modern solutions for over 14 years as far as a multi-dimensional territorial cooperation is concerned and
it creates the policy for the development of the
Carpathians based on the idea of international
partnership of public, private and non-governmental institutions.
The mission of the Association is supporting the social-economic development of the
Carpathians. The organisation realises it
by creating real structures of the cross-border and interregional cooperation based on
partnership, subsidiarity and democratic representation of the institutions of all sectors.
The Association as an institution implementing European funds on the territory of the
Podkarpacie voivodeship is the most important structure supporting the developmental processes as far as the territorial cooperation is concerned of the Polish part of the
Association of the Carpathian Euroregion Poland. The Association together with the partners from Slovakia, Ukraine, Romania and
Hungary joined the realisation of an innovati-

ve project of creating and implementing a tourist brand for the entire area of the Carpathians. Carpathia – the Carpathian brand is
a new, strong stimulus for the development
of tourism based on the cultural heritage and
the unique nature of the Carpathians. It is something more than just a brand – this is an
idea uniting the inhabitants of the Euro-region
in creating a tourist offer and building a better
future for the subsequent generations.
The Carpathian Brand wouldn’t be developed if there wasn’t a cooperation with
the Institute of Tourism of the HES-SO Valais University in Switzerland. The Association
of the Carpathian Euroregion Poland, within
the Swiss-Polish Programme, has been realising a number of actions and projects which
are aimed at implementing and stimulating
a long-term vision of the development of tourism on the Carpathian territory since 2011.
Swiss good practices and know-how, in particular as far as the innovation in tourism
is concerned, provide a model which thanks
to the Carpathia brand will be applied for the
development of tourism in the Carpathians.
The foregoing paper presents an outline
of the implementation process of the marketing
innovation which is the creation of the tourist
brand based on the example of the Valais canton in Switzerland and is a result of the project

„Strategy Foundation – the basis of the innovation implementation in the Carpathian tourism” supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
I would like to encourage you to get acquainted with the paper and invite you to cooperate with us.
The future of the Carpathians is in your
hands.
Dawid Lasek
Vice President of the Board
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The Valais
Brand – an
innovative
model for the
Carpathians

The history of the cooperation of the Association of the Carpathian Euroregion Polandand the HES-SO Valais Institute of Tourism
in Sierre started in 2011. Within the project
“Alpine-Carpathian Cooperation Bridge” cofinanced from the Swiss-Polish Cooperation
Programme an expert team has been appointed which was meant to create the basis for
the implementation of the innovative solution,
as far as the tourist marketing is concerned,
which is a territorial brand of a supranational
range. The Swiss experts proposed the brand
of the Valais canton which successfully changed one of the poorest regions of Switzerland
to be a model for the beginning Carpathian
Brand.
The Valais canton is situated in Southwestern Switzerland and is the third canton
of the Swiss Confederation taking into account its size. The population of the Valais canton equalled 311 985 people by the end
of 2010. The Valais canton is officially bilingual: German is spoken in the upper Valais and
French is spoken in the Lower Valais. The picturesque tops of the Alps and the Rhone Valley

are the natural landscape wealth of the Canton Valais, which makes the area attractive as
far as tourism is concerned (valleys, hills, mountains). The places situated in the valleys are
communication junctions for the traffic to the
side valleys or abroad. There are also cultural centres here (exhibitions, folk events, concerts, etc.). One may find museums and sport
facilities here. Moreover, various services are
offered in the valleys which enable to start
an activity directly connected with tourism.
The tourist branch is, apart from industry, one
of the most important economic branches in
the Valais canton, in particular in the areas
of valleys where one may receive only little
profit from agriculture and where there are
not suitable areas for situating industrial factories.
The Valais Brand- One common brand
The Valais Brand is a joint project of the
most important organisations and service providers in the canton. It is mainly connected
with releasing the communication synergy for
the Valais canton as a tourist region, place of

work and production. The Valais brand is not
only a brand of origin. The right to use the
brand is given to the service providers whose products or services have been inspected by
a neutral certification institution.

element connecting the image of the region,
its products and inhabitants.

The group preparing the brand design consisted of the representatives of the Valais Tourism organisation, the Valais Chamber of
Agriculture, the company supporting the economy of the Valais canton (Sodeval AG), the
Chamber of Commerce and Industry, the Advertising Agency of the Valais Canton Agriculture (OPAV) and the agricultural authorities of the Valais canton.

The task to create the Valais brand was not
submitted to an advertising agency – as it is,
for example, in the case of private companies
– but a dynamic team process of the interested
partners has been initiated. The initiative was
geared towards creating a possible wide support for the approval and identification with
the brand. An external brand specialist managed various workshops focused on a rational
and emotional examination of the heart of the
brand and the definition of the brand value.
The results of the workshops were the base for
a graphic representation of the so-called graphic and verbal image of the product.

This project group aimed at creating a design of a brand that would clearly mark a distinctive feature of the quality of the Valais
canton functioning in communication activities of the particular partners as an element
supporting the way they are perceived. Moreover, the brand makes it possible to distinguish itself among competitors. It is also to be an

Matterhorn turned out to be a particularly difficult problem while creating the logo of
the brand. The summit is widely recognised
abroad it is receives a wide emotional identification. On the other hand, however, this famous summit is used in so many trademarks and
signs that there is a danger that another brand
using Matterhorn in its logo might get lost in

The creators of the Valais brand

the mass. It was also about protecting significant investments which the Valais Tourism
organisation made abroad. Therefore, a new
logo was created in such a way that on the internal market it could be used without Matterhorn, and abroad – with the use of the most popular summit of the Valais canton. Moreover,
there is a similarity with the previous logo
of the tourist branch so that it would be still
possible to use its level of recognition.
The value of the Valais brand
The main values of the Valais brand is its
authenticity, unspoiled nature, innovation
dynamics, a modern interpretation of tradition and culture, a high standard and quality
of life. The values have been transferred to measurable criteria taking into account three basic aspects of the sustainable development (the
social sphere, economy and environment).
The Valais brand is characterised by valuable and at the same time widely available
products and services of the Valais canton and
it is additionally a distinction for the localisa-
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tion itself. It symbolises the quality of life together with fun and pleasure. It focuses on what
is real and natural, the values which are an elite additional value in the context of our superficial and artificial world of consumption. The
Valais brand focuses on this what is authentic
and it should be connected with unspoiled nature. The Valais brand is to appeal first of all
to demanding town inhabitants with a high financial status and level of culture.
The Certificate as a warranty.
From the very beginning the significance of the independent process of certification
based on demanding and reliable criteria has
been recognised. The brand placement on the
market may only be done in this way and only
in this way it can be distinguished from other
brands. Therefore, the certifying institution
accredited by the Swiss Audit Office has been
addressed to in order to define criteria and instruments for this certification process.
In order to obtain a permission to use the
Valais brand one needs to undergo a strict au-

dit process of the certifying institution which
makes decisions concerning the requirements
of the management systems and sustainable
development. In order to fulfil these requirements suitable instruments have been created
earlier within the Valais Excellence project.
They are to enable each small and medium entrepreneurship to receive a certificate.
The role of tourist organisations in the
Valais canton.
The tourist organisation - Valais Tourism
(acting as a Destination Management Organisation) has been responsible at the canton level for providing contacts between markets
and leaders of the tourist politics so far and it
acted as a coordination platform of marketing
actions supporting the Valais canton brand.
At the regional level each town has had for
a long time its own agency of tourist traffic services, its tourist office. In the meantime many
centres have joined together in order to combine their strengths and means. In this way
they may define themselves on the market as
a joined group and they may present one characteristic offer.

Since 2013 the tourist organisation – Valais tourism has stopped existing in its previous form because in the Valais canton there is
a transformation process of the structures in
the tourist branch. The branches of tourism,
agriculture/wine making and industry/trade
are to be connected in a new way. The tourist
organisation – Valais Tourism takes the operational management over it. Moreover, the purpose of these actions is creating the centre of
marketing competences, consisting of the tourist organisation - Valais Tourism, the Valais canton brand and the HESO-SO tourist observatory. As far as marketing cooperation
is concerned a new business model will be created which includes joined business plans on
the basis of a four year agreement for providing services. The Valais Tourism organisation
will concentrate on market actions. The market and marketing competences of the Valais Tourism organisation create the Association
“Valais/Wallis Promotion” and they will be
supplemented by other areas of the partners’
activity. A new Tourist Chamber is to be created as far as political actions are concerned.
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– the course
of implementing
a tourist brand.
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Why the Carpathians?
The Carpathians are mountains situated
in the Central Europe which are still not well
known or discovered by tourists from the whole world. There is a lack of a deeply thought tourist promotion of the region which has got all
the values to become one of the most popular
tourist directions in Europe. The Carpathian
brand created from the initiative of the Association of the Carpathian Euroregion Poland
will distinguish between products and tourist
services which are truly Carpathian from those which are not. The brand has been created
for the area covered by the activity of the Carpathian Euroregion including Carpathian regions of 5 countries: Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary.
Carpathia is a new, strong impulse for the
development of tourism based on the rich cultural heritage of the Carpathians and a unique
nature. The brand is something more than just
a logotype. This is an idea joining the inhabitants of the Euro-region in creating a unique
tourist offer. A story of the Carpathians is inc-

luded in the brand, the way this Mystical Land
provides our senses with its authenticity.
Carpathia – the brand beyond divisions.
The Carpathians create a huge tourist potential which should be treated in the categories of development chances. However, are the
potential stakeholders – the regional and selfgoverning authorities, entrepreneurs from the
tourist branch, tourist organisations properly prepared for this challenge? How to combine the potential existing in the unique natural environment and rich cultural heritage? What to do in order for the brand created
by the Carpathian Euroregion to have chances to exist successfully on the European and
world markets? The creators of the brand strategy had to face all of those questions having
in front of their eyes the vision of the supranational brand which task will be to find a common denominator for all Carpathian lands and
cultures.
The Carpathians – the mystical mountains
of Europe are still uncovered for tourists from
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all over the world. Today the Alps are the most
widely known and popular mountainous area
on the map of Europe. They have been attracting tourists offering them great conditions
for practising winter sports as well as hill-walking. Thanks to this, countries in which the
Alps majestically rise towards the sun are richer, their inhabitants have got work and the
entrepreneurs have got conditions for development. Can this also happen in the Carpathians? Yes, if we overcome the barriers of cooperation and combine strengths and means
in order to build one, strong brand of the region – Carpathia.
The Carpathians – with their mystical space, a huge cultural potential and possibilities of providing tourists with emotional and
sensual experiences – have got all the assets
to become a serious competition for the Alps
and other regions of Europe. The infrastructure of the Alpine slopes, concrete tracks and
“sweet” marketing are not enough anymore
for a contemporary tourist. Today, he is searching for mystical culture and meetings with
authentic people who are not affected by spa-

ce civilisation and nature wilderness. He will
find all of these in the Carpathians.
The Carpathians have to face the expectations of contemporary travellers. The answer
to those expectations is Carpathia, a breakthrough tourist brand which will distinguish
products and tourist services which are truly Carpathian from the ones which are not.
The brand will make the Carpathians visible
and attractive against the competition. It is
a flagship of the region, it symbolises its identity and personality. It will result in the fact
that the region will be more frequently chosen
by tourists as well as investors or new inhabitants. The brand will also allow to strengthen
the sense of belonging of the inhabitants and
local entrepreneurs to the Carpathian region.
In searching for uniqueness.
The Carpathian brand was created for the
area covered by the activity of the Carpathian
Euroregion. This institution includes Carpathian regions of 5 countries – Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary. The as-

sumptions of the brand have been put to “The
strategy for the sustainable development of tourism in the Carpathians” within “the Framework Convention concerning the protection
and sustainable development of the Carpathians”. The strategy of the Carpathian Brand,
prepared by Swiss and Polish experts in a separate document, is based on four basic pillars
of the region identity:
Authenticity
The tourist offer of the Carpathian brand
will be based on real, traditional assets of the
region, such as: a live culture, customs, natural dignity, local cuisine, unspoiled nature,
dialects, costumes, music.
Experiencing space
Travelling in the Carpathians will make the
tourists feel free, detached from the problems
which they left somewhere behind the mountains. Open spaces and mountainous landscapes will evoke their positive emotions and will
let them relax mentally.

Understanding multiculturalism.
The respect to nationality, religion and culture is the basis for creating a friendly and hospitable atmosphere in which guests will feel
accepted and interested in the cultural distinctness and mystery of the Carpathians.
Respect towards nature.
The unique nature is the most valuable resource of the Carpathians and it needs to be
taken care of unconditionally. Tourists may
experience its diversity and use its resources
provided they respect the rights of protecting
nature. Carpathia is the come back to the sources of tourism, an escape from mass tourism.
The uniqueness of the Carpathian brand
derives from the combination of a diversified
and multi-religious culture of the Carpathian
lands and a special area of mountains with
a rich world of nature. The mission of the
brand is:

“providing space and conditions for
reflection about the life and getting to know
oneself”.
The offer of the Carpathian brand is
to provide forms of spending spare time as
searching for a new path in life and getting
to know oneself by being in touch with the
Carpathian culture and mystical space. The
visiting guests have got a feeling, that being
detached from their usual life, can access the
sense of their existence and find the right way
and direction of personal changes.
Breaking the cooperation barriers –
Carpathia partnership.
The area of the Carpathians, including
the area of the Carpathian Euroregion, is divided by many borders: state, administrational and organisational ones. It is a significant
barrier in the development of joined, breakthrough initiatives such as Carpathia. Thanks
to stable organisational basis of the Carpathian Euroregion the idea of a common brand
has got a higher chances of success. The su-

pranational and independent structure of the
Euro region enables to break the cooperation
barriers and achieve a progressing success. Today is the time for getting involved in the idea
of the brand of all of those who are interested
in the sustainable development of the Carpathians and partnership in building a better future of the region.
The realisation of the assumptions of the
Carpathian brand requires a close cooperation
of five sectors which have the biggest influence on the pro-growth actions in the Carpathian region. These are:
Self-governing authorities of all levels
Entrepreneurs
Non-governmental organisations
Scientific – research institutions
Media
Joining the partnership for the Carpathian
brand will bring a number of benefits as far as
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the development and image are concerned as
well as tasks which will be the condition for
the success of the Carpathia. The subjects joining the partnership will become beneficiaries of a breakthrough growth mechanism in
Europe which will be based on an international territorial brand.
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The most important benefits for selfgovernments
Participation in the prestige circle of self-governments that cooperate for creating
the common social-economic sphere in
Carpathians;
Possibility of use the knowledge and
experience of the coordinating team, implementing the Carpathians brand within
the tourism and marketing development;
Promotional supporting of self-government area within the branded
products, events and tourist services
and including the entities from the self-government area into the business portfolio of the Carpathian Brand suppliers;
Possibilities of obtaining the support of
the developmental initiatives in the form
of tools and mechanisms of Carpathian
Euroregion;
Coordination of preparing the project
proposals for funding from the EU within the 2014-2020 perspective harmoni-

zed according to the Carpathian Brand
Strategy within the concept of the Virtual
Carpathian Programme “Carpathian Horizon 2020”;
Using the international (European and
worldwide) partner connections of the
Association of the Carpathian Euroregion Poland.
The most important benefits for the
entrepreneurs
Possibility of including own products and
services into the offer of the Carpathian
Brand on the basis of certification;
Training support within marketing connected with the development of the Carpathian Brand;
Promotional support covering the multilateral actions at the international level
in many innovative forms;
Involving into the educational policy
and the Alpine-Carpathian experience
exchange on the basis of the Polish-Swiss

partnership grounded on the Alpine-Carpathian Toursist Knowledge Cluster already functioning;
Assistance in gaining the foreign sales
markets for the branded products of the
Carpatian Brand within the policy of international cooperation of the Carpathian Euroregion and using the support
of pro-export mechanisms for the brand;
Coordination of preparing the project
proposals for funding from the EU within
2014-2020 perspective harmonized according to the Carpathian Brand Strategy within the concept of the Virtual Carpathian Programme “Carpathian Horizon 2020”.
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The most imporatant benefits for the
non-governmental organisations
Possibilities of obtaining the support of
the developmental initiatives in the form
of tools and mechanisms of Carpathian
Euroregion;
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Promotional support for the action led
within the informational policy of the
Carpathian Brand;
Possibility of gaining the factual support
for the business through the informational channels and mechanisms of Carpathian Euroregion cooperation;
Possibility of initiating and support the
international, developmental cooperation, possibility of gaining partners for
cooperation within the area of the Carpathians and Alps;
Possibility of the participation within the
Carpathian Forum of Non-Gorvernmental Organisations- cooperative platform
of Carpathian NGO;
Possibility of economization and com-

mercialization of the non-governmental
organisations actions on the basis of the
participation in the business model of the
Carpathian Brand;
Coordination of preparing the project
proposals for funding from the EU within
2014-2020 perspective harmonized according to the Carpathian Brand Strategy within the concept of the Virtual Carpathian Programme “Carpathian Horizon 2020”.
The most important benefits for the
scientific-research institutions
Cooperation with the institutions within
the completion of the scientific and research actions;
Possibilities of obtaining the support of
the business in the form of tools and mechanisms of Carpathian Euroregion;
Possibility of cooperation with the Carpathians and Alpine scientific-research
partners within the Alpine-Carpathian

Knowldege Cluster;
Possibility of using experience of foreign partners of the Carpathian Euroregion within education at all levels, especially within the context of adjusting the
educational offer to the needs of the labour market;
Coordination of preparing the project
proposals for funding from the EU within
2014-2020 perspective harmonized according to the Carpathian Brand Strategy within the concept of the Virtual Carpathian Programme “Carpathian Horizon 2020”.

using the solutions supporting media cooperation in the Carpathian Euroregion;
International cooperation within the
brand promotion and public relations;
Copperation with the Brand Partnership
signatories, possibility of the participation within the brand development policy;
Coordination of preparing the “Media”
project proposals for funding from the
EU within 2014-2020 perspective harmonized according to the Carpathian Brand
Strategy within the concept of the Virtual
Carpathian Programme “Carpathian Horizon 2020”.

The most important benefits for media
Access to the wide range of the international information sources connected
with functioning of the Carpathian Euroregion and implementing the Strategy of
the Carpathian Brand;
Participation in the international partnership of of Carpathian Media and

Cooperative rules within the Carpathian
Brand Partnership
The Carpathian Brand Partnership - Carpathia is the open formula of cooperation of all
people, circles and institutions that accept the
aims included in the Carpathian Brand Strategy and share the vision and developmental go-

als of the Carpathian Euroregion. Our cooperation philosophy has been based on the interest respect of each partner and respect for
the cultural and social values of each partner
within the Carpathian Euroregion. The Carpathian Brand Partnership has an international
form and offers several types of engagement
into the brand implementation policy.
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The superior role within the brand implementation will be given to two entities:
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Coordinator and the owner of the Carpathian Brand - it is the Association of the Carpathian Euroregion Poland. Its main task is to
appoint the management institution and supervise it. The Association of the Carpathian
Euroregion Poland (SEKP) will also be responsible for certification of tourist products and
institutional, social, political and promotional
support for the Carpathian Brand.
The Brand Operator (managing authority) – it is the organisation appointed by the
Association of the Carpathian Euroregion Poland, owner of the Carpathian Brand with the
nature amicable with the assumptions of the
modern institution of DMO type (Destination
Management Organization). The legal form
of the operator will be clearly determined as
well as its relation and dependence towards
the owner of the brand. The Carpathian Brand
DMO will also be responsible for the implementation of the particular branded products
strategies. The main tasks of the managing au-

thority will be the following ones:
coordination of the preparation process
and implementation of the tourist products;
completion of rules and regulations of
the implementation and monitoring of
the Carpathian Brand Strategy;
promoting the brand and tourist products
and institutions or people connected with
them;
providing complex information on the
brand and tourist products;
cooperation with SEKP within the tourist
products certification.
We predict the following forms of participation in the Carpathian Brand implementation for institutions of the public, private and
non-governmental sectors:

Brand partner - strategic category. The
Brand Partner can be the institution representing one form of brand stakeholders supporting the brand idea, interested in the wide
participation in the brand solutions implementation and participation within the completion
of the Carpathian Euregion development policy.
Brand Supplier - business category. The
Brand Supplier can be each entity that supplies service, product or other material value,
or immaterial one into the “brand portfolio”
after fulfiling the quality requirements (criteria) and certification, subject to selling within
the Carpathian Brand system.
For informal people and circles we offer
three categories of participation in the Carpathian Brand implementation:
Brand Ambassador – honourable category. The Ambassador of the brand are people
with the significant personal achievements in
public, social, economic or cultural life. They
are the representatives of the brand idea and
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promoters of the cooperation within the Carpathian area. They support and promote the
brand in different circles by their position and
contacts.
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Brand expert - specialist category. The
brand expert is the person whose knowledge and experience and operational actions directly influence the implementation, development, monitoring and modification of the Carpathian Brand policy. The brand experts constitute the “think tank” of the Carpathian Euroregion, influence the brand life at different
levels and within different ranges.
Brand ally - community category. The
brand ally can be anybody who identifies with
the Carpathian Brand idea and gives support
for actions connected with the Carpathian cooperation development. It is a toursit, mountain enthusiast, or a person who just wants to
have a contact with active, ambitious people
sharing the values being the essence of the
Carpathian Brand.

There is a suitable “benefits package” for
each of the aforementioned categories which
can be accessed after signing the proper agreement (for legal entities), or fulfiling the conditions and submitting the declaration (for individuals).
The whole Brand Partnership has been managed by the Association of the Carpathian
Euroregion Poland by the entity appointed for
that and on the basis of the decentralized system of the brand implementation. The system
operates according to the precisely defined rules of cooperation among the elements consituting the Carpathian Brand Household.

Swiss innovations in Carpathians
The „Transnational partnership for innovation in toursim” programme, has been completed within the Block Grant of the Partnership Fund for Non-Governmental Organisations and Polish-Swiss Regional Projects of the
Swiss-Polish Cooperation Programme.
The general aim of the project was to transfer innovations in tourism within public-nongovernmental sector in Podkarpacie on the
basis of the Swiss solutions. The realization
of the project will cause the implementation
of the Swiss innovative tourist solutions for
the public-non-governmental sector in Podkarpacie, influencing the province and Carpathian Euroregion area toursim in a pro-developmental way.
The document titled “Polish-Swiss Strategy
Cooperation within Tourism” has been created
that was aimed at:
the identification of the best practices,
innovative ventures and project solutions
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Strategic Objective 1. Increasing knowledge of Podkarpacki JST and NGO within the innovations in tourism on the basis of the Swiss experience.

applied in the Swiss institutions in the tourist field;
running the analysis of the possibility of
transferring the Swiss tourist innovations
within the public-non-governmental sector into Podkarpacie and preparing the
mechanisms of such transfer.
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The main areas of Polish - Swiss cooperation within the tourism that has been recommeded in a document on the basis of the need
analysis are:
1.Knowledge and good practices within
the innovation creation in tourism;
2.Ways of innovation implementation in
tourism.
Both of these areas of cooperation have
become the basis of defining the 2 strategic
objectives and 4 operational objectives. The
first area concerns the exchange of knowledge and experience within the innovative solutions that were successfully implemented in

the Swiss tourism. The second area of cooperation was directed on the formal-institutional
direction of implementation the identified and
analysed innovations. The cooperation within
that area will be based mainly on including
the Swiss partners into the implementation
process as advisers.

Operational objective 1.1

Providing access to knowledge of Podkarpacki JST and NGO within the innovation in tourism.

Directions of the activities

Trainings, seminars;
Thematic study visits in order to exchange good practices, interesting solutions among partners of the project;
Creating the international platform of partnership exchange and innovation, creating the portal of good practices
Preparing the training publishing companies.

Operational objective 1.2

Knowledge promotion within the innovation in tourism on the basis of Swiss experience

Directions of the activities

Cyclical organisation of the Alpine-Carpathian Tourism Innovation Forum;

Strategic and operational objectives of
the cooperation strategy.
The objective within the strategic categories has been understood as the action direction. It should not be treated as the vision of
the target state, but as a developmental process. The strategic objective answers the question of functioning, and direction of the further Polish-Swiss copperation development
within the innovative solutions implementation in tourism, in our case.
After the analysis of the possibilities of the
implementation of such solutions and on the
basis of the previous experience there have
been 2 strategic objectives defined and 4 operational ones.

Public relations activities and media relations.

Strategic objective 2. Implementation of the Swiss solutions within the innovation in toursim.
Operational obejctive 2.1

Creating the implementation mechanisms.

Directions of the activities

Appointing the Strategy implementation Coordinating Team;
Concluding agreements and partnerships necessary for the Strategy realization.

Operational objective 2.2

Implementation of the Swiss solutions within the innovation in tourism in the Podkarpackie voivodeship.

Directions of the activities

Preparing the detailed implementation documents (operational plans, strategies of the particular innovations);
Operational activities towards the implementation of the particular innovative solutions pointed out in the Strategy.
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Conclusions
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The process of toursist brand building on
such a huge territory and sources as the Carpathians is the long-standing one and needs
permanent work, focused on the brand idea
of all partners. The way the whole process will
proceed depends largely on partners themselves, their attitude and understadning of the
necessity of implementing changes in their lives, with the effect of the social-economic development of the whole area within the Euroregion borders. Thanks to the cooperation
with experts from Switzerland, using their
knowledge and experience we can say about
the huge advantage of the circles focused around the Carpathian Euroregion. There have
been the factual basis created for at list several years, for building huge venture on a European or even worldwide scale -building the
supranational tourist brand -Carpathia. It would not have happened without the help of the
Swiss, their favour but also admiration and
encouragement for our ambitious Carpathian
vision.

Our obejctive is to show the European and
worldwide toursits that Carpathians is a new
offer on the toursit market, destination that
has a chance to be one of the leading territorial brands on the global market in coming
years. That is why our tourist products, packages will export the universal Carpathian
values such as: authenticity, multiculturalism,
space dimensions and unique nature. We have
a huge treasure under our feet, that would be
sinful not to use for the good of Carpathian inhabitants.
Carpathia is something more than just
a brand. It is a way of thinking about the Carpathians. Our task is to create the organisational and social basis for the Carpathian developent harmonious with the regional nature.
Its authentic values. Beginning with tourism
that is a wonderful way of showing the essence of Carpathians, via culture to the economy.
The Carpathians have many things to offer
to the world. Carpathia is the offer of everything that is the best in Carpathians.
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