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Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZNAKU GRAFICZNEGO 
MARKI „SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO” W ŚWIETLE WYNIKÓW 
BADAŃ PILOTAŻOWYCH

VISUAL IDENTIFICATION OF THE LOGO BRAND FOR THE 
INDUSTRIAL MONUMENTS ROUTE OF SILESIAN 

VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF PILOT STUDIES RESULTS

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących świadomości marki Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego wśród mieszkańców województwa śląskiego. Celem artykułu 
jest omówienie koncepcji systemu identyfikacji wizualnej i znaku marki Szlaku Zabytków Tech-
niki Województwa Śląskiego oraz jego postrzegania przez mieszkańców województwa śląskiego 
w świetle wyników przeprowadzonych badań pilotażowych. 
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Słowa kluczowe: system identyfikacji wizualnej, marka, branding, produkt turystyczny, Szlak Za-
bytków Techniki Województwa Śląskiego

Abstract: The article presents the results of research on the consciousness of Industrial Monu-
ments Route Brand among the inhabitants of the Silesian Voivodeship. The article aims to discuss 
the concept of the visual identification system and brand of The Industrial Monuments Route of 
the Silesian Voivodeship and its’ perception of inhabitants of the Silesian Voivodeship in the light 
of the pilot studies results.

Keywords: visual identification system, logo brand, branding, tourist product, The Industrial Mo-
numents Route of Silesian Voivodeship

Wstęp

Zdaniem wielu specjalistów z zakresu marketingu profesjonalnie kreowany wizerunek 
przyczynia się do sukcesu zarówno produktu czy usługi, jak i oferującej je firmy i organiza-
cji. Kreowanie wizerunku następuje w dziedzinie komunikacji marketingowej, komunikacji 
wewnętrznej oraz komunikacji prosprzedażowej. Głównym elementem przyczyniającym 
się do zbudowania rozpoznawalnego wizerunku jest system identyfikacji wizualnej. W 1907 
roku niemiecki architekt Peter Behrens wraz z zespołem stworzył pierwszy kompleksowy 
system identyfikacji wizualnej w Europie dla firmy AEG – producenta sprzętu elektronicz-
nego1. System ten składał się z jednolitych i spójnych elementów, takich jak logo, materiały 
reklamowe oraz publikacje firmowe. W czasach, gdy produkcja przemysłowa była pojmo-
wana jedynie funkcjonalnie, a walory artystyczne i estetyczne nie miały zbyt dużego znacze-
nia dla towarów produkowanych seryjnie, rewolucją było stworzenie systemu identyfikacji 
wizualnej, który wprowadził harmonię pomiędzy formą i funkcją.

Systemy identyfikacji wizualnej są coraz częściej skutecznie wdrażane przez organi-
zacje na rynku usług turystycznych, czego doskonałym przykładem jest Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego (SZT). Jest to tematyczny, samochodowy szlak tury-
styczno-kulturowy, łączący trzydzieści sześć obiektów związanych z kulturą dziedzictwa 
przemysłowego województwa śląskiego. Zdaniem twórców „szlak ten jest markowym 
produktem turystycznym, prezentującym najważniejsze i  najciekawsze pod względem 
walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w wo-
jewództwie. Obiekty znajdujące się na Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, 
energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemy-
słem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą istniejące muzea i skan-
seny, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy”2.

1  http://www.aeg.com/en/About-AEG/History/ [dostęp: 10.04.2015].
2  http://zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku [dostęp: 10.04.2015].
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1. System identyfikacji wizualnej a marka

Zdaniem J. Altkorna system identyfikacji wizualnej jest narzędziem rywalizacji o miej-
sce w świadomości potencjalnych odbiorców, opierającym się na koncepcji AIDA (Atten-
tion-Interest-Desire-Action). Komunikacyjnym celem systemu identyfikacji wizualnej jest 
zatem zwrócenie uwagi odbiorcy, wywołanie u niego zainteresowania i pożądania, aby 
skłonić go do skorzystania z oferty firmy3. J. Altkorn klasyfikuje system identyfikacji wi-
zualnej jako narzędzie permanentnego oddziaływania na rynek, ponieważ w przeciwień-
stwie do reklamy czy promocji powinien on pozostawać niezmieniony przez wiele lat, aby 
nakłady finansowe poniesione na zaprojektowanie i wdrożenie systemu dały wymierne 
efekty i  rezultaty. System identyfikacji wizualnej jest ważnym narzędziem marketingo-
wym na każdym rynku, jednakże jego znaczenie i siła oddziaływania są różne w poszcze-
gólnych sektorach i branżach. Różnice widać przede wszystkim na rynkach produktów 
materialnych i niematerialnych. W szczególności niematerialność usług sprawia, że przed 
zakupem nie jest możliwe ich zobaczenie czy dotknięcie4. 

Przykładem takich usług są usługi turystyczne, realizowane przez obiekty zrzeszo-
ne na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, które stanowią przedmiot za-
interesowania autorki niniejszego artykułu. W opinii A. Hajdugi „jednym z elementów 
gwarantujących skuteczność i efektywność podejmowanych działań promocyjnych (…) 
jest konsekwencja stosowana w zakresie komunikacji marketingowej”5. A. Hajduga pod-
kreśla również, że w zakresie turystyki industrialnej – przemysłowej, to właśnie SZT jest 
kluczowym produktem turystycznym województwa śląskiego6. Produkt ten ma charakter 
sieciowy, ponieważ obejmuje takie elementy jak walory przyrodnicze i antropogeniczne, 
infrastrukturę i usługi miejsca docelowego, a także dostępność, wizerunek i cenę płaconą 
przez turystę7. Ze względu na fakt, że Szlak zlokalizowany jest na terenie województwa 
śląskiego, założenia do jego promocji zostały oparte na dwóch strategicznych dla regio-
nu dokumentach, tj. „Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-
2013” oraz na „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycz-
nej województwa śląskiego”. Na ich podstawie przedstawiciele poszczególnych obiektów 
wspólnie z pracownikami Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej zaini-
cjowali w 2008 roku stworzenie jednolitego „Planu Marketingowego i wytycznych strate-
gicznych promocji dla Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”.

Skuteczne i systematyczne wdrażanie założeń systemu identyfikacji wizualnej z jednej 
strony synchronizuje i zapewnia spójność działań komunikacyjnych prowadzonych przez 

3  J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 74.
4  Ibidem, s. 74-75.
5  A. Hajduga, Turystyka industrialna w działaniach promocyjnych województwa śląskiego realizowanych w 2009 
roku, [w:] Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów, red.      
T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice – Zabrze 2009, s. 30.
6  Ibidem, s. 31.
7  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89.
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różne obiekty tworzące SZT, z drugiej – zapewnia osiągnięcie naczelnego celu, którym jest 
zbudowanie rozpoznawalnej marki, wysoko pozycjonowanej w świadomości odbiorców8.

Zgodnie z założeniami „Planu Marketingowego…” z 2009 r. marka Szlaku powinna 
budzić u odbiorców pozytywne emocje i chęć odwiedzenia obiektów Szlaku lub zainwe-
stowania w jego rozwój9. Ponieważ właścicielami poszczególnych obiektów są samorzą-
dy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe10, istniała potrzeba 
ujednolicenia zasad identyfikacji wizualnej oraz stworzenia marki całego SZT, tak aby 
mógł on stać się produktem turystycznym, rozpoznawalnym w województwie, kraju i za 
granicą.

Definicja American Marketing Association wskazuje, że marka to „nazwa, termin, 
znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, stworzona w  celu rozpoznawania 
towarów i usług sprzedawcy lub grupy sprzedawców i odróżnienia ich od towarów i usług 
konkurentów.11” Zdaniem M. Bronowicz „marka jest jednym z kluczowych elementów 
tworzących produkt w  schemacie marketingu mix Philipa Kotlera”12. Współczesne or-
ganizacje kładą coraz większy nacisk na branding, czyli „umiejętność stworzenia, utrzy-
mania, ochrony i  ulepszania marki”13, na który składają się takie elementy jak nazwa, 
wyróżniki, pozycjonowanie, wartość i lojalność wobec marki14.

Niniejszy artykuł skupia się na postrzeganiu przez odbiorców i ich świadomości zna-
ku marki SZT (rys. 1), który używany jest w kampaniach reklamowych i innych formach 
promocji, a także do oznakowania obiektów znajdujących się na Szlaku. 

Rysunek 1. Znak marki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 
Figure 1. Brand image of The Industrial Monuments Route of Silesian Voivodeship

Źródło: http://zabytkitechniki.pl/Pokaz/28257/do-pobrania, dostęp 15.04.2015 r.

Znak marki SZT został zastrzeżony jako znak towarowy słowno-graficzny 22 lipca 
2009 r. pod nr Z - 358495 w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskie-

8  Plan Marketingowy i wytyczne strategiczne promocji dla Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, 
MarketPlace Grupa Eskadra 2009, s. 3. 
9  Plan Marketingowy i wytyczne strategiczne…, s. 4.
10  http://zabytkitechniki.pl/Pokaz/27320/opis-szlaku [dostęp: 10.04.2015].
11  P. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 421.
12  M. Bronowicz, Komunikacja wizualna. Public relations, reklama, branding, Wydawnictwo Astrum, Wro-
cław 2014, s. 125.
13  P. Kotler, Marketing…, s. 421.
14  M. Bronowicz, Komunikacja wizualna…, s. 126.
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go15. Szczegółowe wytyczne dotyczące znaku marki zostały zawarte w „Księdze identyfi-
kacji wizualnej znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki”, która określa, że „forma 
podstawowa znaku marki zbudowana jest z zestawienia znaku graficznego z logotypem 
o ściśle określonych proporcjach”16, a jego cechami charakterystycznymi jest kolor poma-
rańczowy (Pantone 144 C) oraz wyjątkowy krój pisma (Teuton)17.

2. Metodologia badań i charakterystyka próby badawczej

Głównym przedmiotem badań pilotażowych było postrzeganie przez odbiorców oraz 
ich świadomość znaku graficznego marki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego, który stanowi element systemu identyfikacji wizualnej. 

Celem przeprowadzonych badań pilotażowych było zweryfikowanie, czy zastosowany 
znak marki SZT jest rozpoznawalny przez odbiorców oraz jaki tworzy w ich świadomości 
wizerunek produktu turystycznego.

 Problem badawczy sformułowany dla badań, których wyniki prezentuje niniejszy ar-
tykuł, dotyczy zagadnienia rozpoznawalności znaku marki SZT i tworzenia w świadomo-
ści odbiorców wizerunku przemysłowego-industrialnego produktu za pomocą systemu 
komunikacji wizualnej Szlaku. 

Teza badawcza postawiona przez autorkę wskazuje, że system komunikacji wizu-
alnej opracowany dla SZT, a w szczególności znak marki, są rozpoznawalne i  tworzą 
w świadomości odbiorców wizerunek przemysłowego – industrialnego produktu tury-
stycznego. 

Podczas zbierania danych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wyko-
rzystaną techniką badawczą była ankieta, zaś narzędziem badawczym – autorski kwe-
stionariusz ankiety przygotowany za pomocą komputerowej technologii Google Forms. 
Ankietę przeprowadzono w  terminie 4-13 marca 2015 r., a  zaproszenia do udziału 
w  ankiecie rozpowszechniono za pomocą poczty elektronicznej, rozmów bezpośred-
nich z respondentami oraz portalu społecznościowego Facebook. Kwestionariusz skie-
rowany był do mieszkańców województwa śląskiego, posiadających dostęp do Interne-
tu. W ankiecie sformułowano pytania otwarte, półotwarte oraz zamknięte.

Próba badawcza badań pilotażowych liczyła łącznie 100 osób dorosłych18 miesz-
kających w województwie śląskim, w tym 56 kobiet i 44 mężczyzn. Ponad 50% respon-
dentów było w wieku 25-34 lata, a 24% badanych to osoby w wieku 18-24 lata, a więc 

15  http://www.zabytkitechniki.pl/Pokaz/27302/dzialania-promocyjne-szlaku [dostęp: 10.04.2015].
16  Księga identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego, Katowice 2011, s. 3. 
17  Ibidem, s. 9-11.
18  Zgodnie z przyjętą koncepcją badań własnych, próbę badawczą badań pilotażowych miały tworzyć oso-
by powyżej 18. roku życia, wskazane w Planie Marketingowym i wytycznych strategicznych…, s. 35-37, jako 
główni odbiorcy działań Szlaku. W Planie Marketingowym… wskazano segmentację dorosłych odbiorców 
na młodych aktywnych i  singli oraz mieszkańców powyżej 45. roku życia, oraz mieszkańcy województwa 
śląskiego, wskazani w Planie Marketingowym i wytycznych strategicznych…, s. 33-34, jako główny target group 
produktu turystycznego.
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większość ankietowanych stanowiły osoby młode (74%). Osoby w wieku od 35 do 44 lat 
stanowiły 14%, a grupy wiekowe 45-54 lata oraz powyżej 55  lat reprezentowane były 
przez 6% ankietowanych. Strukturę respondentów pod względem wielkości miejsco-
wości zamieszkania prezentuje tabela 1. Największą grupę ankietowanych stanowili 
mieszkańcy miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 (55%). Mieszkańcy wsi woje-
wództwa śląskiego, stanowili 15% wszystkich ankietowanych. 

Tabela 1. Struktura grupy badawczej ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania, N = 100 
Table 1. The structure of the research group by the size of the place of residence, N = 100
Wielkość miejscowości zamieszkania Db %
Wieś 15 15 %
miasto do 10 000 mieszkańców 5 5%
miasto od 10 001 do 25 000 mieszkańców 12 12%
miasto od 25 001 do 50 000 mieszkańców 13 13%
miasto powyżej 50 000 mieszkańców 55 55 %

Σ 100 100 %

Źródło: badania własne.

Największa grupa respondentów to mieszkańcy Katowic (18 osób) oraz Dąbrowy 
Górniczej (11 osób). Pozostałe wskazania dotyczące miejsca zamieszkania respondentów 
znajdują się w tabeli 2. 

Tabela 2. Struktura grupy badawczej ze względu na miejscowość zamieszkania, N = 100 
Table 2. The structure of the research group by the place of residence, N = 100

Miejscowość zamieszkania Liczba osób

Katowice 18
Dąbrowa Górnicza 11
Sosnowiec 9
Będzin 4
Bytom 4
Cieszyn 4
Rybnik 4
Bielsko-Biała 3
Czechowice-Dziedzice 3
Mysłowice 3
Ruda Śląska 3
Tworóg 3
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Tychy 3
Czaniec 2
Lubomia 2
Siemianowice Śląskie 2
Zawiercie 2
Bujaków 1
Chorzów 1
Czeladź 1
Dębowiec 1
Gliwice 1
Jastrzębie Zdrój 1
Kaniów 1
Landek 1
Lubliniec 1
Łaziska Górne 1
Mikołów 1
Piekary Śląskie 1
Pruchna 1
Psary 1
Sączów 1
Wilkowice 1
Wisła 1
Wolbrom 1
Zabrze 1
Żywiec 1
SUMA 100

Źródło: badania własne.

Pod względem statusu zawodowego najliczniej reprezentowana była grupa osób pra-
cujących (45%) oraz pracujących i studiujących jednocześnie (33%) - tabela 3. 

Tabela 3. Struktura grupy badawczej ze względu na status zawodowy, N = 100  
Table 3. The structure of the research group by the professional status, N = 100

Status zawodowy Db %
osoba pracująca 45 45%
osoba studiująca i pracująca 33 33%
osoba studiująca 12 12%
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osoba bezrobotna 6 6%
osoba na emeryturze lub rencie 2 2%
osoba ucząca się 2 2%
Σ 100 100%

Źródło: badania własne.

3. Wyniki badań

Na podstawie badań uzyskano wyniki, które wskazują, że spośród 100 osób ankie-
towanych 70% zapoznało się wcześniej ze znakiem marki SZT, natomiast 30% nigdy go 
nie widziało. Siedemdziesięciu respondentów, którzy wskazali na znajomość znaku marki 
SZT, dodatkowo poproszono o wskazanie rodzaju narzędzi promocyjnych, które przyczy-
niły się do zapoznania z nim (tab. 4).

Tabela 4. Odpowiedzi respondentów znających znak marki Szlaku Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego, dotyczące rodzaju narzędzi promocyjnych, które pozwoliły na zapoznanie się ze 
znakiem, N = 138  
Table 4. Respondents’ answers on the type of promotional tools that allowed to familiarize them-
selves with the sign of the brand of The Monuments Route of the Silesian Voivodeship, N = 138

Narzędzia promocji Db %

strona internetowa www.zabytkitechniki.pl 36 26,09%

reklama outdoorowa (billboardy, słupy rekla-
mowe, ekrany led) 22 15,94%

strona na portalu społecznościowym Facebook 18 13,04%

prasa codzienna (reklama prasowa, wkładka, 
okładka) 15 10,87%

ulotka 12 8,70%

czasopismo – magazyn turystyczny 10 7,25%

plakat 8 5,80%
spot telewizyjny w telewizji krajowej lub regio-
nalnej 7 5,07%

oznakowanie na obiektach Szlaku Zabytków 
Techniki 6 4,35%

inne 4 2,90%
Σ 138 100,00%

Źródło: badania własne.
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Najczęściej respondenci wskazywali stronę internetową Szlaku www.zabytkitechniki.pl 
(26,09%) oraz reklamę outdoorową w postaci billboardów, słupów reklamowych czy ekranów 
led (15,94%). Znak marki był również widziany na stronie na portalu społecznościowym Fa-
cebook (13,04%), w prasie codziennej (10,87%), na ulotkach (8,70%), w czasopismach i maga-
zynach turystycznych (7,25%), na plakatach (5,80%), w spotach telewizyjnych (5,07%) na zna-
kach w obiektach Szlaku (4,35%), oraz za pomocą innych narzędzi (2,90%), m.in. promocji 
podczas „Industriady”, czyli Święta Szlaku, wizytówek obiektów znajdujących się w punktach 
informacji turystycznej i restauracjach w województwie śląskim, a także mapy turystycznej 
województwa, wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Wszystkich 100 ankietowanych zapytano również o skojarzenia związane ze znakiem 
marki SZT, a odpowiedzi usystematyzowano w tabeli 5. 

Tabela 5. Skojarzenia respondentów związane ze znakiem marki Szlaku Zabytków Techniki Wo-
jewództwa Śląskiego, N = 227 
Table 5. Respondents’ associations connected to the sign of the brand of The Monuments Route of 
the Silesian Voivodeship, N = 227

Skojarzenia respondentów Db %
szyb kopalniany/wieża wyciągowa kopalni/kopalnia/ górnic-
two/węgiel 34 14,98%

kolej/pociąg/lokomotywa parowa 29 12,78%
przemysł 22 9,69%
maszyna/silnik parowy 17 7,49%
Parowóz 15 6,61%
para/dym 12 5,29%
technika XIX i XX wieku 9 3,96%
koło wozu/lokomotywy 8 3,52%
Śląsk 8 3,52%
postęp/tempo rozwoju/przyspieszenie/pęd 8 3,52%
zabytek przemysłu i techniki województwa śląskiego 7 3,08%
koło młyna wodnego 4 1,76%
motoryzacja/samochód/transport 4 1,76%
fabryka 3 1,32%
rower/szlak rowerowy 3 1,32%
wóz/dorożka 3 1,32%
inne związane z zabytkami przemysłu i techniki 24 10,57%
inne nie związane z zabytkami przemysłu i techniki 15 6,61%
brak skojarzeń 2 0,88%
Σ 227 100,00 %

Źródło: badania własne.
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Największej liczbie respondentów znak marki SZT kojarzył się z szybem kopalnianym; 
wieżą wyciągową kopalni; kopalnią; górnictwem lub węglem (14,98%). Kolejnymi najczę-
ściej występującymi skojarzeniami były: kolej; pociągi lub lokomotywa parowa (12,78%) 
oraz przemysł (9,69%). Inne skojarzenia związane z przemysłem i techniką, które pojawiały 
się wielokrotnie, to: maszyna/silnik parowy (7,49%); parowóz (6,61%); para i dym (5,29%); 
technika XIX i XX wieku (3,96%), koło wozu lub lokomotywy (3,52%); Śląsk (3,52%); po-
stęp/tempo rozwoju/pęd/przyspieszenie (3,52%); zabytek przemysłu i techniki wojewódz-
twa śląskiego (3,08%); koło młyna wodnego (1,76%); motoryzacja/samochód/transport 
(1,76%); fabryka (1,32%); rower lub szlak rowerowy (1,32%), wóz lub dorożka (1,32%). 

Jednostkowo pojawiające się skojarzenia ankietowanych, związane z  przemysłem 
i techniką (w sumie 10,57%), to m.in. skojarzenia z rewolucją przemysłową, zabytkowymi 
urządzeniami oraz zwiedzaniem starych, zabytkowych miejsc i budowli. Niewielki pro-
cent odpowiedzi respondentów (6,61%) to skojarzenia zupełnie niezwiązane z przemy-
słem i techniką, gdzie znak marki SZT kojarzony jest m.in. z logo TVP Katowice, firmą te-
lekomunikacyjną Orange, wierszem Juliana Tuwima „Lokomotywa” oraz herbem miasta 
Katowice. Takie odległe od pożądanych przez twórców systemu identyfikacji wizualnej 
skojarzenia mogą świadczyć o konieczności dokładniejszego przyjrzenia się prawidłowo-
ści doboru kolorystyki i czcionki znaku marki, tak aby stanowił on oryginalny i kojarzony 
jedynie z zabytkami techniki i przemysłu logotyp.

Fakt że aż 93% ankietowanych kojarzy znak marki Szlaku z  przemysłem i  techniką, 
świadczy o prawidłowości doboru zarówno znaku graficznego, jak i logotypu SZT. Jedynie 
dwie osoby wskazały zupełny brak skojarzeń związanych ze znakiem marki Szlaku (0,88%). 

Powyższe wyniki badań pilotażowych potwierdzają tezę postawioną przez autorkę ar-
tykułu, że system komunikacji wizualnej opracowany dla SZT, a  w szczególności znak 
marki, są rozpoznawalne i tworzą w świadomości odbiorców wizerunek przemysłowego-
-industrialnego produktu turystycznego.

Wyniki badań mogą również świadczyć o osiągnięciu nadrzędnego celu systemu iden-
tyfikacji wizualnej opracowanego dla SZT, którym było stworzenie konkretnego i niepo-
wtarzalnego wizerunku produktu turystycznego oraz zbudowanie rozpoznawalnej marki, 
wysoko pozycjonowanej w świadomości odbiorców19.

Podsumowanie 

W niniejszym artykule zostały omówione wyniki badań pilotażowych odnoszące się do 
postrzegania przez odbiorców oraz ich świadomości znaku marki SZT, który stanowi ele-
ment systemu identyfikacji wizualnej. Podczas analizy materiału badawczego zmierzano do 
ustalenia, czy system komunikacji wizualnej opracowany dla SZT, a w szczególności znak 
marki, są rozpoznawalne i tworzą w świadomości odbiorców wizerunek przemysłowego – 
industrialnego produktu turystycznego. Odpowiedzi udzielone przez respondentów jasno 

19  Plan marketingowy i wytyczne strategiczne…, s. 3.
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wykazały, że postawiona przez autorkę teza o rozpoznawalności znaku marki Szlaku i two-
rzeniu przez niego pożądanego wizerunku produktu turystycznego w świadomości odbior-
ców została potwierdzona. Znak marki Szlaku jest przez większość respondentów kojarzona 
z zabytkami przemysłu oraz techniki XIX i XX wieku, postępem i rewolucją przemysłową, 
a także z tradycją górniczą oraz kolejową województwa śląskiego. 

A. Hajduga podkreśla, że najważniejszym celem „Planu Marketingowego…” jest stwo-
rzenie komunikatu marketingowego, który będzie się przebijać pośród wielu innych prze-
kazów promocyjnych, jednocześnie będąc spójnym, niepowtarzalnym i wiarygodnym dla 
odbiorców20. Zdaniem autorki niniejszego artykułu cel ten został osiągnięty, natomiast re-
komendacją na kolejne lata jest kontynuowanie działań promocyjnych oraz położenie 
większego nacisku na wdrażanie innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej, 
które pozwolą na dotarcie do większej liczby odbiorców. Każda osoba, w  świadomości 
której stworzony zostanie obraz Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako 
interesującego produktu turystyki industrialnej, może stać się w przyszłości nowym lojal-
nym klientem, chętnie odwiedzającym obiekty zabytkowe Szlaku.
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