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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie wybranych determinant komunikacji marke-
tingowej w marketingu regionalnym. Rozwój regionu i lokalnych społeczności, mieszkań-
ców gmin jest również problemem marketingowym. Przyjętą hipotezą jest stwierdzenie, 
że organizacja procesu komunikacyjnego, zawartość przekazywanych treści, kompetencje 
zarządzających komunikacją muszą uwzględniać poziom wiedzy i doświadczeń odbiorców 
– mieszkańców miast i wsi. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literaturową.
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Słowa kluczowe: marketing, marketing terytorialny, marketing regionalny, komunikacja 
marketingowa, innowacje

Abstract: The aim of the article is to point to selected determinants of marketing communi-
cation in the regional marketing. Recognising that the development of the region and local 
communities, the inhabitants of municipalities, is also a marketing problem. The hypothesis is 
the statement that the organization of the communication process, the content of the messa-
ge, and fundamentally the competence of communication managers, must take into account 
the level of knowledge and experience of the recipients. Assuming, the aforementioned being 
either city inhabitants or rural citizens. Literature analysis was adopted as a research method.

Keywords: marketing, territorial marketing, regional marketing, marketing communica-
tion, innovations

Wstęp

Istnieje wiele definicji marketingu, mają one cechy wspólne i akcenty szczegól-
ne. Na okoliczność niniejszego opracowania przyjęto następującą charakterystykę 
definicyjną: marketing zajmuje się procesem decyzji zarządczych podejmowanych 
przez menedżerów, uwzględniających potrzeby i preferencje klientów. Cechuje go 
szybkość i elastyczność reakcji na zmiany na rynku, duża skuteczność operacyjna 
oraz perspektywa strategiczna. Marketing w swym przesłaniu dąży do dokonywania 
dobrowolnych wymian pomiędzy klientami i świadczeniodawcami. Z perspektywy 
klientów marketing zajmuje się rozpoznawaniem i zrozumieniem ich potrzeb, pra-
gnień, wyborem czasu, ilości, preferencji cenowych, miejsca i częstotliwości zakupu 
produktu oraz odczuciami po jego nabyciu i konsumpcji, uwzględnia przy tym wy-
znawane przez klientów wartości i mobilizuje ich do współuczestniczenia w formo-
waniu produktu. Z perspektywy świadczeniodawców marketing koncentruje się na 
określeniu i uzasadnieniu profilu działania na rynku, wycenie produktów, ich sprze-
daży w odpowiednim miejscu i czasie oraz związanej z  tym promocji i  reklamie. 
Orientacja marketingowa jest zwykle reakcją na takie warunki prowadzenia działal-
ności na rynku, w których występuje silna konkurencja prowadząca najczęściej do 
nadwyżki oferty przy danym poziomie popytu. Wymaga to bieżącej oceny różnych 
segmentów klientów, wyodrębnienia ich szczególnych zainteresowań oraz jak naj-
lepszego przystosowania organizacji do zaspokojenia potrzeb nabywców, sprawniej 
i szybciej niż konkurenci. Ponieważ potrzeby klientów i warunki rynkowe podle-
gają ciągłym zmianom, również zaangażowanie menedżerów w działalność marke-
tingową musi być nieprzerwane. Szybka reakcja na zmiany na rynku, reagowanie 
na nie oraz dostosowywanie się do nich zanim zrobią to konkurenci jest podstawą 
podejścia marketingowego zapewniającego sukces1.

1  J. Klisiński, Z. Widera, Marketing terytorialny aspekty lokalne, Unikat 2, Katowice 2006, s. 7. 
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1. Marketing terytorialny w procesie rozwoju gmin i regionów

Zgodnie z poglądem Andrzeja Szromika rozszerzanie i pogłębienie obszaru za-
interesowań marketingu jako wynik nowej interpretacji procesu wymiany wartości 
(korzyści) między różnego rodzaju podmiotami oraz ich grupami były początkiem 
procesu wyodrębnienia i ugruntowania się wielu samodzielnych dyscyplin marke-
tingowych, takich jak: marketing usług, marketing polityczny, marketing wybor-
czy, marketing społeczny, marketing personalny, marketing bankowy i marketing 
ubezpieczeniowy, digital marketing. Do przywołanej grupy obszarów zaintereso-
wań marketingowych należy również marketing miejsca (marketing places), który 
w języku polskim najczęściej jest określany marketingiem terytorialnym, co wydaje 
się nazwą adekwatną, lub marketingiem komunalnym. 

Zasadniczym kryterium wyodrębnienia marketingu terytorialnego jest kryte-
rium produktowe (przedmiotowe) – inne niż w pozostałych obszarach marketingu. 
Specyfika i odmienność tej dziedziny wiedzy marketingowej w stosunku do innych 
sektorowych jej ujęć zaznacza się innym źródłem oferowanych korzyści, które w tym 
przypadku wiąże się z „miejscem”, a konkretnie − z określonymi cechami jednostek 
przestrzenno-administracyjnych o  różnym zakresie obszarowym, głównych funk-
cjach i miejscu w formalnej strukturze hierarchicznej. Przyjmując, że marketing to 
charakterystyczny sposób myślenia o sukcesie w biznesie, marketing terytorialny jest 
filozofią osiągania założonych celów przez przestrzenne jednostki osadnicze (gmi-
ny, powiaty, regiony) w warunkach konkurowania o ograniczone zasoby. U podstaw 
znajduje się przekonanie o decydującym wpływie na rezultaty właściwej orientacji na 
„klientów-partnerów”. Sukces jednostki terytorialnej uzależnia od konsekwentnego 
podporządkowania wszystkich działań jej interesom i oczekiwaniom2. 

Z  perspektywy marketingowego zarządzania gminą przyjmuje się następujące 
założenia:

•	 jednostka osadnicza o  określonym kształcie przestrzenno-administracyj-
nym jest miejscem bytowania określonej społeczności, której potrzeby i pragnienia są 
główną wytyczną dla organów zarządzających jej zasobami,

•	 zaspokojenie potrzeb i pragnień mieszkańców jest w znacznej mierze uzależ-
nione od jej powiązań z otoczeniem w formie przepływów dóbr i środków pienięż-
nych, technologii, siły roboczej oraz informacji,

•	 potrzeby i pragnienia mieszkańców wykazują tendencję zmienną, szczegól-
nie w długim okresie, stąd konieczność systematycznego monitorowania, 

•	 proces zaspokajania bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców wiąże się 
z  koniecznością racjonalnego gospodarowania posiadanymi przez daną jednostkę 
osadniczą zasobami materialnymi i niematerialnymi, rzeczowymi i finansowymi, ru-
chomymi i nieruchomymi, trwałymi i obrotowymi, własnymi i obcymi,

2  A. Szromik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kre-
owanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
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•	 zaspokajanie potrzeb i pragnień jednostki osadniczej jako całości musi być 
spójne z  zaspokajaniem potrzeb jej indywidualnych mieszkańców, również mniej-
szych grup, i odwrotnie: zaspokajanie potrzeb indywidualnych nie może być sprzecz-
ne z dążeniem do zaspokojenia ich przez społeczność,

•	 jednostka osadnicza jest określoną przepisami prawa jednostką samorządo-
wą, czyli samozarządzającą, o zróżnicowanym obszarze, a zarządzający działają z upo-
ważnienia mieszkańców, 

•	 zaspokajanie potrzeb oraz pragnień jednostek i grup społecznych winno pro-
wadzić do poprawy materialnych warunków ich życia3. 

U podstaw organizacji jednostek osadniczych o działaniu z  tzw. orientacją mar-
ketingową leży właściwie zorganizowany, ciągle doskonalony, szczególnie poprzez po-
jawianie się nowych narzędzi, system komunikacji. Zarządzający polskimi gminami 
wiedzą, że w dobie rewolucji cyfrowej pojawiająca się informacja jest dostępna prak-
tycznie w najdalszym zakątku świata prawie natychmiast od ukazania się jej na portalu 
internetowym. Wiele jednostek terytorialnych postrzega to dobrodziejstwo szybkiego 
przepływu informacji jako szansę do autopromocji, do wykreowania pozytywnego wi-
zerunku, do przybliżenia najważniejszych i najpiękniejszych przestrzeni4. Wzmacnia to 
pozycję gmin i usprawnia konkurowanie z innymi jednostkami terytorialnymi. Systemy 
komunikowania się, podobnie jak branże przemysłu, formacje kulturowe oraz miejsca 
codziennych praktyk społecznych, są dzisiaj postrzegane jako kluczowe dla organizacji 
i reorganizacji życia zarówno ekonomicznego, jak i tego pełnego wyobraźni5.

Gminy przyjmują w  procesie organizacji komunikacji doświadczenie wy-
wodzące się z  rynku gospodarczego. W  raporcie będącym wynikiem konferencji 
„Marketing Progress” a zrealizowanym przez Mind Progress Group przedstawiono 
wyniki badań na temat wykorzystywania narzędzi w  procesie komunikacji mar-
ketingowej. Wykorzystując technikę rozmów telefonicznych CATI, przeprowadzo-
no wywiady z osobami decyzyjnymi w zakresie marketingu z 200 przedsiębiorstw 
o różnej wielkości i specyfice działania. W większości były to firmy oferujące usługi, 
zajmujące się handlem czy produkcją. Respondentami byli głównie przedstawiciele 
przedsiębiorstw specjalizujących się w handlu hurtowym, przemyśle motoryzacyj-
nym i budownictwie, przede wszystkim o oddziaływaniu ogólnopolskim, kapitale 
polskim i co najmniej 10-letniej historii swojego funkcjonowania. Respondentami 
byli głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, 
w tym przede wszystkim pracownicy działu marketingu, specjaliści ds. marketingu, 
a także kierownicy i dyrektorzy ds. sprzedaży i marketingu6. W ramach przywoła-

3  Ibidem.
4  A. Komosiński, Marketing terytorialny małych miast i wsi, t. 2, Studia z zakresu prawa, administracji 
i zarządzania, UKW 2012.
5  G. Murdock Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2010, s. 29.
6  Z jakich narzędzi komunikacji marketingowej korzystamy najczęściej? – raport z badań https://marke-
tinglink.pl/jakie-narzedzia-komunikacji-marketingowej-wykorzystujemy-najczesciej/ [dostęp: 25.10.2018.
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nego badania zapytano ankietowych o to, do jakich celów wykorzystywane są po-
dane przez przeprowadzających badania narzędzia. Wskazano pięć wariantów: po-
zyskiwanie nowych klientów, budowanie świadomości i wizerunku marki, wsparcie 
sprzedaży, zwiększanie lojalności klientów oraz obsługa klienta. W wyniku badań 
uzyskano informacje, iż jako narzędzia służące przede wszystkim do pozyskania 
nowych klientów wskazywano najczęściej social media, wideo marketing oraz buzz 
marketing. Przy czym narzędziami budującymi świadomość i wizerunek marki są 
mobile marketing oraz content marketing. Natomiast większość narzędzi, tj. e-mail 
marketing, remarketing, digital customer experience, design thinking, automatyza-
cja marketingu oraz brand journalism, traktowanych jest jako wsparcie sprzedaży. 
W obsłudze klienta i zwiększaniu jego lojalności są stawiane na czwartym i piątym 
miejscu pośród wyżej wymienionych celów komunikacji.

Rysunek 1. Wykorzystanie narzędzi w komunikacji marketingowej 
Figure 1. The use of tools in marketing communication

Źródło: Z jakich narzędzi komunikacji marketingowej korzystamy najczęściej? – raport z badań, https://
marketinglink.pl/jakie-narzedzia-komunikacji-marketingowej-wykorzystujemy-najczesciej/ [dostęp: 
25.10.2018].
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Zależności między strategią komunikacji a  założeniami strategii rozwoju na 
poziomie identyfikacji grupy docelowej, pożądanej z punktu widzenia możliwości 
finansowania rozwoju jednostek osadniczych, sprowadzają się do wytyczenia ogól-
nych parytetów między podstawowymi grupami będącymi pochodną obranych 
kierunków rozwoju, a nie szczegółowym wskazaniem na profile socjodemograficz-
ne grupy docelowej. Programując działania, należy pamiętać o źródłach finanso-
wania. Wytyczają one możliwości konstruowania strategii komunikacji jednostek 
samorządu terytorialnego. U podstaw komunikowania jednostek samorządu tery-
torialnego leżeć zawsze będzie prymarna rola identyfikowania potrzeb, wymagań 
i oczekiwań jej interesariuszy, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie im pożądane-
go zadowolenia w stopniu wyższym niż jednostki konkurencyjne7.

Budowanie strategii komunikacyjnych wymaga kompetencji i stale uzupełnia-
nej wiedzy zarządzających regionami, powiatami, gminami, której efektem winien 
być właściwy dobór służb inicjujących, koordynujących jedno- i koniecznie dwu-
stronną komunikację w  relacji władza – mieszkańcy, gmina – otoczenie. Ważne 
jest także umiejętne wykorzystywanie doświadczenia i możliwości public i media 
relations, adaptujących pojawiające się narzędzia komunikacji oraz przenoszących 
je z obszaru gospodarczego na grunt komunikacji społecznej. W budowaniu stra-
tegii komunikacyjnych ważni są ludzie zorientowani w pozytywnie zweryfikowa-
nych działaniach komunikacyjnych w polskich i zagranicznych gminach, otwarci 
na innowacje, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje, korzystający przy tym 
świadomie z dorobku nauki. 

Dla kompetentnego specjalisty PR pracującego na rzecz jednostki osadniczej 
winno być ważne, aby region (gmina), w  którym chce pracować, był mu dobrze 
znany pod względem geograficznym, historycznym, osadniczym, ludności, infra-
struktury, potencjału gospodarczego, dysproporcji wobec innych regionów, a także 
niektórych kluczowych aspektów wpływu regionu (obszarów wiejskich lub miej-
skich) na jego mieszkańców. Aspekty te są dobrze opisane przez B. Blažka8, który 
porównuje poziomy wiedzy i doświadczeń życiowych ludzi z obszarów wiejskich 
i miejskich, konfrontując je z treściami oferowanymi przez przekazy medialne9. 

7  A. Gnat, Rola mieszkańców w  komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego na 
przykładzie gminy Tarnowo Podgórne, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 4(357), s. 78-87.
8  B. Blažek, Venkov, města, média. Sociologické nakladatelství (Slon), Praha 1998, s. 105-108.
9  D. Jánošová, Možnosti inovatívnych foriem marketingovej komunikácie v regionálnom marketingu, 
FMK, 2018, s. 146-147.
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Tabela 1. Poziomy wiedzy i doświadczeń życiowych ludzi z obszarów wiejskich i miejskich
Table 1. Levels of knowledge and life experiences of people from rural and urban areas

Miasto:
dzieci mają kontakt ze  zwierzątami domo-
wymi bez ich znaczenia przemysłowego 
poród i  śmierć niemal zawsze odbywa się 
poza domem
natura jest postrzegana jako tło rekreacyjne 
i jako źródło komfortu,
pochodzenie i  przygotowanie żywności są 
znane głównie za pośrednictwem mediów,
najbliżsi ludzie niekoniecznie pochodzą 
z podstawowej (wąskiej) rodziny,
dzieci nie znają zawodu swoich rodziców, 
zawody są coraz bardziej wyspecjalizowane,
ludzie organizują swoje życie według roku 
administracyjnego, 
czas jest kategorią otwartą, 
celebracja oficjalnych świąt odbywa się 
w najbliższej rodzinie,
sieć znajomych opiera się na zbiegu okolicz-
ności i świadomym wyborze,
wpływ współpracowników i sąsiadów jest mi-
nimalny
pieniądze uzyskiwane z pracy są powiązane 
z państwem, które je gwarantuje, 
coraz więcej rzeczy jest płatnych,
najwyższą wartością społeczną jest umiejęt-
ność dostosowania się do zmian,
częstszy kontakt następuje z  nieznajomymi 
niż z bliskimi,
język narodowy i slang są powiązane z klasa-
mi społecznymi i zawodami,
motywacją do przeprowadzki jest znalezienie 
większych korzyści,
związki z  otoczeniem przeważają nad rela-
cjami wewnętrznymi,
istnieje rosnąca tendencja do coraz większej 
aktywności poza rodziną, o rowoju decydują 
profesjonaliści,
praca jest motywowana celem,
podstawowa struktura społeczna jest wąsko 
zdefiniowana, 
ludzie konkurują o  ograniczone zasoby, 
awanse, władzę, własność i lepszą edukację.

Wieś:
dzieci mogą być świadkami narodzin i zabijania 
zwierząt domowych,
dzieci mogą widzieć śmierć w domu, 
natura jest postrzegana jako miejsce pracy,
dzieci znają pochodzenie większości posiłków oraz 
trudności w ich wytworzeniu i przygotowaniu,
najbliżsi ludzie pochodzą z bliskiej rodziny lub są 
sąsiadami,
wiedza o zaletach i wadach części zawodów miej-
scowej ludności, w tym rodziców, jest już nabyta 
w dzieciństwie,
zawody nie są ściśle określone,
codzienny rytm wyznacza następstwo dnia i nocy,
ludzie doświadczają roku kosmobiologicznego,
czas jest przewidywalny i cykliczny,
święta obchodzone są w szerszym gronie rodzin-
nym,
każdy jest ściśle związany ze swoim otoczeniem 
naturalnym, 
współpracownikami w  zajęciach rolniczych są 
głównie sąsiedzi,
płatności za produkty czesto kojarza się z  ich bez-
pośrednimi producentami, 
fizyczny kontakt z obcymi ludźmi jest zminilizo-
wany,
najwyższą wartością społeczną jest utrzymanie 
tradycji,
zmiany w otoczeniu wsi są czytelne dla wszystkich,
zmiana zamieszkania jest powodowana najczę-
ściej katastrofą, 
lokalna społeczność jest w większości samowystar-
czalna,
rodzina jest w dużej mierze samowystarczalna,
budowanie własnego domu to powszechny rytuał,
praca jest częścią wspólnej tradycji, 
podstawową strukturą społeczną jest środowisko 
społeczne wsi,
punktem odniesienia jest tradycja i historia.

Żródło: B. Blažek, Venkov, města, média. Sociologické nakladatelství, Slon, Praha 1998, s. 105-108.
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Z powyższego przytoczenia można wywnioskować, że każdy region ma swoją 
„własną mowę”. Wiedza o tym jest niezwykle ważna dla realizacji celów marketingo-
wych (jak również komunikacji marketingowej). Poziom identyfikacji z produktem 
regionu, gminy jest determinowany indywidualnymi cechami mieszkańców. Może 
on być znacząco różny na poziomie krajowym i regionalnym. Różnice w segmen-
tach rynku społecznego wymuszają odrębne, często o cechach wspólnych, strategie 
komunikacjne, zróżnicowane narzędzia i specyficzne zasoby treściowe przekazów. 

 Komunikacja w regionie jest zagadnieniem złożonym, nie tylko poprzez wy-
móg zróznicowania przkazów adresowanych do mieszkańców. Wymagalny jest 
szczególnie udział społeczeństwa, otwartość władzy na obecność obywatela w pro-
cesach zarządzania, jego większy udział w rozwiązywaniu problemów regionu czy 
gminy. Taka procedura jest bardziej charakterystyczna dla wiejskiego typu osadnic-
twa z uwagi na jego mniejszą anonimowość i większą prostotę osiadłej populacji. 
Aby wskazana specyfika była uwzględniana w przekazach celowo kierowanych, or-
ganizacja (instytucja) musi działać zgodnie z określonymi kryteriami, z przyjętym 
wcześniej, wynikającym ze  strategii komunikacji, modyfikowalnym planem dzia-
łań. Teoria zarządzania rozróżnia trzy przepływy komunikacyjne w  organizacji: 
pionowe (z góry na dół, lub w niektórych przypadkach z dołu do góry), horyzon-
talne (w jednej linii organizacyjnej) i przekrojowe (bez podporządkowania etapowi 
organizacyjnemu i relacji). Aby zdefiniować te przepływy komunikacyjne z punktu 
widzenia teorii komunikacji masowej, należy powiedzieć, że pionowy przepływ ko-
munikacyjny spełnia piramidalną formę dyskursu10.   

Komunikacja z  góry do dołu ma strukturę hierarchiczną – prowadzona jest 
przez ludzi na wyższym poziomie organizacyjnym wobec ludzi na niższym pozio-
mie hierarchii organizacyjnej. Jest to komunikacja typowa dla autorytarnej atmosfe-
ry komunikowania. Ustna forma tego rodzaju komunikacji ma np. postać instrukcji, 
wywiadów, spotkań i  rozmów telefonicznych z  wyraźnie przestrzeganym podpo-
rządkowaniem. Pisemna, w  tym elektroniczna, forma tego rodzaju komunikacji 
realizowana jest za pomocą instrukcji, komunikatów, instrukcji, opisu procedur. 
Z uwagi na szum informacyjny oraz informacje o zawartości przy przekraczaniu 
różnych poziomów hierarchii instytucjonalnej pionowego przepływu komunikacji 
wymaga retrospektywnego interpretowania, weryfikacji treści informacji11.  

Komunikacja międzymedialna obejmuje dwa rodzaje komunikacji – komu-
nikację poziomą i komunikację diagonalną. Jest realizowana wśród pracowników 
organizacji bez bezpośredniego związku organizacyjnego, na różnych poziomach 
organizacyjnych. Pisemna forma tego komunikatu pomaga informować pracowni-
ków o organizacji. Obejmuje obsługę korporacyjnych gazet, biuletynów, stron in-
ternetowych, intranetów. Postać werbalna komunikacji horyzontalnej pojawia się 

10  Ibidem, s. 148-149.
11  H. Koontz, H. Weihrich, Management. Victoria Publishing, Praha 1993, s. 13.
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głównie w nieformalnych spotkaniach, jest bardzo skuteczną formą w angażowaniu 
pracowników na różnych szczeblach organizacyjnych w  zespołach projektowych. 
Z punktu widzenia menedżerów tego typu komunikacja może być jednak proble-
matyczna, bowiem może stwarzać problemy w podejmowaniu decyzji. Pomimo tej 
cechy komunikacja ta jest powszechna. Może być realizowna z powodzeniem w or-
ganizacjach charakteryzujących się złożoną i dynamiczną strukturą. To sugeruje, że 
struktura organizacyjna zarządzania nie może zostać przyćmiona przez przepływy 
komunikacyjne organizacji12.

Różnicowanie organizacyjne działań jest podzielone na pionowe i  poziome. 
Pionowe tworzy hierarchię instytucjonalną i szereg poziomów zarządzania, pozio-
me określa zakres zarządzania, czyli liczbę pracowników zarządzanych przez jed-
nego pracownika wyższego szczebla. Trudnością jest ścisłe określenie optymalnej 
liczby podsystemów, ich działań i celów. Proces, który koncentruje się na koordy-
nowaniu, ujednolicaniu i  dostosowywaniu poszczególnych podsystemów, można 
nazwać organizacyjną integracją działań. Ma to na celu zapewnienie spójności wo-
bec wysiłków wszystkich elementów organizacji w zakresie osiągnięcia określonego 
celu13.

Zajomość i rozumienie przepływów komunikacyjnych determinuje konstruk-
cję struktur organizacyjnych, dobór narzędzi w  stosunku do różnych rodzajów 
komunikacji, a także dobór partnerów niezbędnych dla skutecznie realizowanego 
procesu komunikacyjnego. 

Zakończenie

Sformułowanie głównego celu działania jednostki osadniczej, a w konsekwen-
cji podejmowanie działań realizacyjnych powinno polegać na spełnieniu potrzeb 
i  oczekiwań jej mieszkańców oraz współpracujących z  nią elementów otoczenia, 
poszerzających jej zasoby. Marketingowa filozofia wkomonowała się w praktykę za-
rządzania regionami i gminami. Związana z nią komunikacja marketingowa winna 
spajać mieszkańców wobec wytyczonych celów, uwiarygodniać wybrane przez nich 
władze oraz mobilizować ich do aktywnej postawy w procesach zachodzących na 
obszarze, na którym żyją. Koniecznym warunkiem osiągnięcia celów komunikacji 
jest uwzględnianie w jej strategii i realizacji poziomu wiedzy i doświadczeń ludzi, 
do których jest kierowana. 

12  D. Jánošová, Možnosti inovatívnych foriem marketingovej komunikácie v regionálnom marketingu, 
FMK, 2018, s. 150
13  R. Rybanský, D. Jánošová, Manažment a marketing, FMK UCM, Trnava 2015, s. 69.
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