
 

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych 
w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Oferta Ziemii Wieluńskiej
dla Kibiców



 

Spróbujemy wykazać,

że do produktów regionu przyjaznego 

kibicom EURO 2012 oraz fanom turystyki aktywnej
 

należy przede wszystkim kompleksowy

System Informacyjno-Nawigacyjny



 
Czy potencjał czterech miast Polski 

wystarczy kibicom EURO 2012?



 

   1,5 mln kibiców
      

     kontra 

   Baza hotelowa:
   Wrocławia + Poznania + Gdańska + Warszawy =  369 tys. miejsc

   90 minut meczu piłkarskiego – a co potem?

   1,5 mln napływających kibiców...
...odwiedzi również Twoje:
    województwo/powiat/gminę/miasto

EURO 2012 w liczbach

Statystyki inspirują!



 

Zintegrowany projekt pn. 
„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych 

w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”
sfinansował w 75% ze środków UE inwestycje o wartości ponad 57 mln PLN 

w zakresie:
 

 modernizacji dróg powiatowych gminnych i leśnych,
 

 prac konserwatorskich, restauratorskich oraz innych robót budowlanych 
   w 21 obiektach zabytkowych,
     infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, a w tym oznakowania 700 km 

szlaków turystycznych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, 
punktów informacji turystycznej.  

Inwestycje poprawiające 
atrakcyjność turystyczną regionu



 

 przedsiębiorcy systematycznie budują bazę noclegową i gastronomiczną
w licznych uroczych  zakątkach regionu,

 samorząd terytorialny modernizuje oraz rozwija podległe sobie obiekty 
przydatne dla uprawiania sportu i rekreacji, 

  region posiada unikatowe w skali kraju atrakcje kulturowe:
- około 20 urokliwych kościołów drewnianych o 400 letniej historii,
- zabytkowe pałace, dwory, obiekty obronne i sakralne,

      naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe towarzyszą każdej wędrówce:
- na lokalnej drodze samochodowej,
- turystycznym szlaku rowerowym, konnym lub pieszym,
- w dorzeczu Warty, Widawki oraz innych rzek i strumieni

???

Czy wiesz, że:



 

Co możemy oferować kibicom EURO2012
oraz fanom turystyki aktywnej i kulturowej?

Czy samo położenie w centrum Polski jest wystarczającym argumentem, 
żeby odwiedzać nasz region?

Jak możemy wywołać pozytywne emocje 
w skojarzeniu z naszym regionem?

Co może wyróżnić nasz region w porównaniu z innymi obszarami 
o uznanej renomie turystycznej i kulturowej?

Jak uzyskać przewagę konkurencyjną 
na polu usług turystycznych i kulturalnych?

W jaki sposób przekonać klientów do naszych walorów naturalnych, 
przyrodniczych i kulturowych oraz produktów turystycznych?

Tego typu pytań można zadać więcej – a zatem?



 

Przywitajmy ich kompleksową informacją 
kulturalno - turystyczną



 

Wieluńska platforma informacyjna
to interaktywny przewodnik po obszarach 

i szlakach turystycznych udostępniający:

 katalog atrakcji i bazy turystycznej,  

 katalog e-usług transakcyjnych,

 interaktywną mapę cyfrową (zgodną z GIS),

 kalendarium imprez oraz wydarzeń, kulturalnych i sportowych,

 serwis o charakterze społecznościowym,

 możliwość tworzenia własnych tras na portalu i urządzeniach mobilnych,

 możliwość kopiowania tras do urządzeń mobilnych,

 możliwość drukowania wybranych materiałów informacyjnych. 



 

e-usługi 
w obszarze turystyki i kultury  

Interaktywne i transakcyjne udostępnianie treści
Rezerwacja i sprzedaż miejsc oraz biletów 
Akredytacja dziennikarzy
Cyfrowe raporty z baz danych systemu



 

e-usługi 
w obszarze turystyki i kultury  



 

Portal – front office 



 

Portal – front office 



 

Mapa, szlaki, obiekty



 

Mapa, szlaki, obiekty



 

Mapa, szlaki, obiekty



 

Bezpieczeństwo i komfort turysty
na szlaku zapewniają zaawansowane technologie:

 Mapy cyfrowe – GPS
 Relacyjna baza danych
 Platforma internetowa
 Urządzenia mobilne PDA
 Telefony komórkowe
 Rozszerzona rzeczywistość



 

Urządzenia mobilne
Rozszerzona rzeczywistość



 

Urządzenia mobilne
Rozszerzona rzeczywistość

 Kompleksowy przewodnik po mieście 
 Natychmiastowa geolokalizacja na tle pobliskich atrakcji turystycznych 
 Osobisty lektor opowiadający o obiekcie, na który nakierujemy telefon
 Bezbłędne wskazanie drogi do obranego celu, kolejnego obiektu
 Komfortowe kontraktowanie usług (noclegi, gastronomia)

Odsłania przeszłość i przyszłość otaczającej rzeczywistości!



 

Urządzenia mobilne
FOTOKODY – rozwiązanie przeznaczone dla turystów posiadających 

telefony niewyposażone w moduł GPS

Po zeskanowaniu fotokodu znajdującego się w pobliżu POI, telefon 
automatycznie połączy się ze stroną mobilną, na której znajdą się 
informacje o obiekcie  z możliwością odsłuchania lektora  oraz 
pobrania multimediów



 

Urządzenia mobilne
popularny telefon 

komórkowy
 ergonomiczna
strona mobilna

0=
smartfon zoptymalizowana

strona mobilna

=

+

+



 

Urządzenia mobilne
Przykłady stron mobilnych wywoływanych 

przez fotokody 



 

Nawigacja PDA
System POI do nawigacji samochodowych 

Samochodowy GPS staje się również przewodnikiem turystycznym. 
Specjalny zestaw plików multimedialnych rozszerzy możliwość 
nawigacji o funkcjonalność audioguide.

Telefon komórkowy służy Ci tylko do dzwonienia?

Pozwól więc nawigacji samochodowej 
poprowadzić Cię widokową trasą,
a wielojęzyczny lektor przybliży 
historię ciekawych obiektów.



 

Co wpływa na atrakcyjność 
proponowanego systemu informacyjnego? 

 Funkcjonalność – turyści mogą wybierać te elementy,  
                     które w danej chwili są im najbardziej przydatne;

 Wielokanałowość – różne sposoby dotarcia do odbiorców: laptop, 
   telefon, nawigacja w samochodzie, PDA;

 Multimedialność – tekst, mapa, audio (lektor), video, Internet;  
 Nowoczesność – wykorzystywane technologie: fotokody, GPS,

   rozszerzona rzeczywistość, aplikacje mobilne;
 Prostota – zarówno w użytkowaniu, jak i administrowaniu;
 Dostępność – rozwiązania nie tylko dla posiadaczy 

                      nowoczesnych modeli telefonów (smartfonów).



 

Łódzkie projekty indykatywne 
modelowym przykładem współpracy 

projekt lokalny:
„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych 

w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”
projekt wojewódzki:

„Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego 
i unikatowego produktu turystycznego”

to przede wszystkim:
 

 integracja na poziomie bazy danych i map cyfrowych,
 identyczna technologia i wspólne rozwiązania techniczne,
 jednolita obsługa redakcji informacji turystycznej i kulturalnej,
 analogiczne procedury obsługi e-usług,
 wzajemna promocja.



 

Co zapewniają i udostępniają
indykatywne projekty województwa łódzkiego? 

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Regionalny Katalog Zabytków (baza wojewódzka)

Aplikacje nawigacyjne GPS do urządzeń mobilnych (telefonów, PDA)

Centralny i mobilny system 
monitorowania turysty w ruchu

Portal Turystyki Aktywnej 
„W siodle”

Wojewódzką bazę danych
i mapy cyfrowe przydatne 
kibicom EURO 2012 
oraz fanom turystyki 
i kultury aktywnej



 

Instrukcje i materiały techniczne 

Zainteresowanym tematem 
polecamy szczegółowe instrukcje 

oraz materiały techniczne 
znajdujące się na Portalu 

Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej 
pod adresem:

www.turystyka.wielun.pl

Portal udostępnia również bezpłatnie
aplikacje nawigacyjne GPS do urządzeń mobilnych (PDA)

oraz telefonów komórkowych

http://www.turystyka.wielun.pl/


 

Produkty Regionu Przyjaznego Kibicom

Pozwolą Wygrać Tobie oraz Twojemu Regionowi



W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może 
inicjować postępowania i przystępować do postępowań 

w charakterze organizacji społecznej na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa.

Fundacja działa od 2006 r. Posiada doświadczenie 
w realizacji projektów partnerskich oraz dotyczących 
wdrażania systemów informatycznych oraz technik

 i technologii społeczeństwa informacyjnego.

Fundacja ma doświadczenie biznesowe – sprzedała  własne 
usługi informatyczne za 10.000.000 PLN.

W wielu zakończonych lub realizowanych  przedsięwzięciach 
regionalnych i ogólnopolskich, Fundacja jest inicjatorem 

oraz Liderem projektu.

Dlaczego                    powinna
rekomendować oraz promować produkty i rozwiązania?



„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych
w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” 
– Partner z własnym zadaniem o wartości około 3.500.000 PLN,
w projekcie o ogólnej wartości ponad 57.200.000 PLN

  „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji
z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego "
– Lider projektu o wartości 7.600.000 PLN prowadzonego wspólnie 

  z 35 partnerami samorządowymi oraz instytucjami kultury

  „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP2” 
– Doradca Technologiczny projektu o wartości około 12.000.000 PLN,
strategicznego w skali województwa 

Najważniejsze projekty  Fundacji 



Najważniejsze projekty Fundacji 

„Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach” 
– Lider projektu o wartości 785.000 € prowadzonego wspólnie 
z ponad 90 partnerami samorządu terytorialnego z całego kraju

„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 
świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP” 
– Lider projektu o wartości 1.450.000 PLN dla 7 partnerów 
samorządu terytorialnego z województwa śląskiego

„E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych”  
– Lider projektu 2.800.000 PLN prowadzonego z Miastem Opole

„Konsorcjum na rzecz rozwoju e-edukacji w medycynie” 
– Lider projektu prowadzonego wspólnie z Naczelną Radą Lekarską, 
adresowanego dla potrzeb lekarzy wszystkich 24 Okręgowych Izb 
Lekarskich w Polsce



Partner projektu realizujący zadanie

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź

ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 296 58 21, (42) 683 04 22

faks (42) 683 04 23

http://www.fiiz.pl

E-mail: sekretariat@fiiz.pl

Dziękujemy za uwagę
 © 2010 FIiZ, Wszelkie prawa zastrzeżone

http://www.fiiz.pl/
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