GDAŃSK - MIASTO WOLNOŚCI
Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. Inne mogą być tylko podobne. Nadmorskie położenie
i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o ugruntowanej pozycji
na mapie Europy. Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coś”,
dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym.
Nie ma Gdańska bez wolności. Odwaga, kreatywność, ale przede wszystkim wolność:
to prawdziwie gdańska tradycja. Cnota od wieków najwyżej ceniona przez gdańszczan
ukształtowała niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuć ją równie dobrze wśród
kamieniczek Głównego Miasta, jak i pomiędzy dźwigami stoczniowymi Młodego Miasta,
na pięknych piaszczystych plażach i w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach:
w Gdańsku wolność jest wszechobecna, można jej niemal dotknąć. Inspiruje i przeobraża zarówno
przestrzeń jak i ludzi. Tacy są gdańszczanie: odważni, zaangażowani, pełni pasji, twórczy. Taki jest
Gdańsk: otwarty na nowe idee, idący z duchem czasu, kreujący zdarzenia, wciąż zaskakujący.
Gdańsk zmienia oblicze z dnia na dzień. Niedawno był centrum wydarzeń, które zmieniły bieg
historii Europy. Sierpień roku 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodził Lech Wałęsa
i powstanie Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, zawładnęły wyobraźnią milionów ludzi.
To właśnie te wydarzenia dały ogromny impuls ruchom wolnościowym na całym świecie
i pozwoliły uwierzyć, że niemożliwe jest możliwe. Wolność „od”: zła, opresji, strachu staje się dziś
wolnością „do”: spełniania marzeń, kreatywności, odwagi, lepszego życia. To miasto osadzone
w historii, ale żyjące teraźniejszością i śmiało patrzące w przyszłość.
Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy
i technologii, ekosystem przyjazny innowacjom, prężnie rozwijające się centrum kultury, nauki,
rozrywki i sportu, atrakcyjny cel wyjazdów turystycznych. Jako miejsce narodzin Solidarności staje
się centrum debaty o współczesnym świecie, jako Światowa Stolica Bursztynu pobudza wyobraźnię
projektantów mody i designerów, jako miasto wolności inspiruje artystów, jako centrum IT skupia

najlepszych profesjonalistów, jako tętniące życiem nadmorskie miasto z bogatą historią
przyciąga corocznie miliony turystów. W prestiżowym, międzynarodowym konkursie European Best
Destinations 2017 Gdańsk stanął na podium dzięki blisko 50 tysiącom głosów z całego świata.
Gdańsk to również zwycięzca wielu ogólnopolskich rankingów i jedno z najlepszych
w kraju miejsc do życia. Jest niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie zarówno dla pracodawców,
jak i pracowników. To niemalże słownikowa definicja pojęcia „work-life balance”. Gdzie
jeszcze można odpocząć po pracy spacerując brzegiem morza po szerokiej, piaszczystej plaży,
by dosłownie chwilę później znaleźć się w górzystym terenie w środku lasu? Tu się żyje!

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Gdański Ośrodek Sportu to jednostka organizacyjna powołana przez Prezydenta Miasta
Gdańska. Należy do czołówki najlepiej wyspecjalizowanych tego typu podmiotów w Polsce.
Pełni rolę animatora sportu i rekreacji na rzecz gdańszczan. GOS propaguje zdrowy tryb życia,
proponuje nowe, innowacyjne formy czynnego wypoczynku i dbania o formę fizyczną.
Stawia przede wszystkim na sport amatorski w ujęciu masowym i tym samym popularyzację
zdrowego trybu życia. Działania te mają charakter długofalowy i stanowią stale rozwijany
program aktywizacji mieszkańców Metropolii Gdańskiej i nie tylko. Beneficjentami działań GOS
są także osoby z regionu województwa pomorskiego oraz całego kraju.
Jest organizatorem najważniejszych imprez masowych w Mieście Gdańsku: Gdańsk Maratonu,
Triathlonu Gdańsk, Biegu Westerplatte i wielu innych. Ponadto, jest administratorem kompleksów
sportowych, sieci miejskich pływalni, kąpielisk morskich oraz przystani żeglarskich. Z dumą pełni
funkcję armatora flagowej jednostki Miasta Gdańska, żaglowca szkolnego „Generał Zaruski”.

5. GDAŃSK MARATON

5. GDAŃSK MARATON

Gdańsk Maraton jest jedną z czołowych imprez w Polsce na tym dystansie. Jej atutem jest
z pewnością wyjątkowa trasa, pozwalająca w tempie 4-5 godzin, jakie przeciętnie
zajmuje pokonanie dystansu 42,195 km, poznać najciekawsze i najważniejsze punkty
na mapie Gdańska. Przebiega przez charakterystyczne lokalizacje miasta nad Motławą takie, jak
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Park im. R. Reagana przy Molo w Brzeźnie oraz główne dzielnice miasta. Jednocześnie jej charakter
ułatwia śrubowanie nowych rekordów życiowych.
Dla organizatorów tego wydarzenia: Miasta Gdańsk oraz Gdańskiego Ośrodka Sportu, ważny
jest również wysoki poziom organizacyjny, na który składają się doskonałe warunki stwarzane
biegaczom. Meta i miasteczko biegowe zlokalizowane pod dachem hali AMBEREXPO, liczne
punkty odżywcze oraz strefy kibicowania czy imprezy towarzyszące – sztafety, bieg na 5 km, biegi
dla dzieci i młodzieży przyciągają na Wybrzeże kolejnych amatorów biegania. Tym sposobem
Gdańsk Maraton staje się świętem miasta, biegaczy, ale także całych rodzin i przyjaciół.
Gdańsk Maraton jest wydarzeniem, które trzy lata z rzędu zdobywało tytuł najlepszego
maratonu w Polsce w plebiscycie portalu maratonypolskie.pl. Wyróżnienie Złoty Bieg jest
przyznawane przez samych biegaczy oceniających poziom organizacyjny. W głosowaniu
mogli wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu i głosowali tylko i wyłącznie
na biegi, w których sami brali udział. Ponadto, impreza zdobyła miejsce na podium w kategorii
imprez masowych powyżej 1000 uczestników, uwzględniające wszystkie biegi masowe w Polsce
na różnych dystansach.
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4. GDAŃSK MARATON - PODSUMOWANIE

5. GDAŃSK MARATON - ZAŁOŻENIA KAMPANII

ZASIĘGI SOCIAL MEDIA

MEDIA, PRASA, INTERNET
MARZEC 2019

KWIECIEŃ 2019
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Radio Gdańsk - 30 spotów 30’
RMF Maxxx - 30 spotów 30’
Fakt - pół strony - 1 emisja (Polska)
Newsweek - pół strony - 1 emisja (Polska)
Przeglad Sportowy - pół strony - 1 emisja (Polska
Fakt moduł DE1 - 2 emisje (Pomorskie)
Dziennik Bałtycki moduł F3 - 1 emisja, (Pomorskie)
Dziennik Bałtycki moduł F1 - 1 emisja, (Pomorskie)
Logotyp w informacji prasowej
Logotyp w Informatorze - 4000 szt.
Reklama format A4 w Informatorze - 4000 szt.
Maratonypolskie.pl - banery + plakat
treningbiegacza - baner
Gdanskmaraton.pl - logo
Gdanskmaraton.pl - prezentacja
Plakat w wersji eletronicznej
ebiegi.pl - info prasowe
Logo w oficjalnej transmisji online
Miasto Gdańsk billboard - logo - 4 szt.
Miasto Gdańsk citylight - logo - 100 szt.
Plakaty A2 w komunikacji miejskiej - logo - 100 szt.
Ekrany LED w komunikacji miejskiej - logo
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