REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Sprawozdanie rzeczowe za okres 1.01-31.12.2007 r. z wykonania budżetu
przeznaczonego na promocję.

W roku 2007 r., podobnie jak w roku ubiegłym, zrealizowano w dziedzinie promocji
gminy i współpracy zagranicznej większość przedsięwzięć zakładanych planem. Plan roczny
wydatków przewidywał rozdysponowanie na cele promocyjne i współpracy gospodarczej
kwoty 510 157,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydano kwotę 533 391 zł co stanowi
99,86% planu /534100 zł/
Zgodnie z planem promocji na rok 2007:
1. wykonano dodruki map i przewodników /2500 szt./, wykonano kalendarz
okolicznościowy z kopertami /350 szt./, teczki z insertem /1500 szt./, przewodnik
historyczny /2500 szt./, folder Gmina Trzebiatów /4000 szt./, przewodnik po gminie w
j. polskim i niemieckim /3500 szt/, herby samoprzylepne /1000 szt./, bawełniane torby
reklamowe z nadrukiem /500 szt./, koszulki reklamowe z logo Trzebiatowa /500 szt./,
kubki szklane /200 szt./ i podkładki komputerowe z logo Trzebiatowa /200 szt./, pinsy
z herbem i logo /250 szt./, pamiątkowe monety /500 szt./ oraz inne materiały
promocyjne na łączną kwotę ok. 86500 zł
2. zorganizowano stoiska promocyjne na imprezach targowych turystycznych
i gospodarczych m.in. na: XIV Giełdzie Market Tour Szczecin,
Targach
Turystycznych SILESIA w Katowicach, TTiW Lato 2007 w Warszawie, prezentacji
województwa zachodniopomorskiego w Poznaniu, Targach Gospodarczych w
Torgelow i Targach Nieruchomości w Szczecinie, Tour Salon 2007 w Poznaniu;
stoiska w Katowicach, Warszawie i Poznaniu zorganizowano przy 50-procentowym
udziale ośrodków wypoczynkowych z Mrzeżyna; na powyższe przedsięwzięcia
wydano ok. 30500 zł
3 sponsorowano i współorganizowano szereg imprez o charakterze promocyjnym
oraz organizowano samodzielnie imprezy np. Wyścig Kolarski BAŁTYK
KARKONOSZE, Zaślubiny z Morzem, Międzynarodowe Zawody Strażackich
Sikawek Konnych, otwarcie kąpieliska Blue Flag, Troć Regi 2007, święta jednostek
wojskowych, Turniej Gmin Partnerskich w Boule na Plaży, Dożynki Gminne i inne na
łączną kwotę ok.185000 zł
4. współpracowano z mediami: Radio PLUS, Radio KOŁOBRZEG, Gazeta
Kołobrzeska, Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, TVP Oddział
Szczecin, Rzeczpospolita, umieszczono szereg artykułów sponsorowanych w prasie
branżowej, opracowano artykuły do katalogów turystycznych i krajoznawczych, na
podstawie umowy z TVP3 zrealizowano cykl programów pt.„ZAKRĘCONE
WAKACJE W GMINIE TRZEBIATÓW 2007”, spoty reklamowe o imprezach oraz
program na żywo w TVP 1 „KAWA CZY HERBATA” realizowany z portu w
Mrzeżynie; na powyższe działania wydano kwotę ok.145000 zł

5. na podstawie planów współpracy z gminą partnerską Wandlitz przeprowadzono
szereg wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki i wypoczynku, prezentacji
gospodarczej, wymiany dzieci i młodzieży szkolnej, sportu i kultury oraz
uczestniczono w obchodach 10-lecia współpracy Wandlitz-La Ferriere, które odbyły
się we Francji; na współpracę z zagranicą /wliczając w to koszty tłumaczeń/ wydano
kwotę ok.19000 zł
6 wykonano nowe witacz Trzebiatowa od strony Kołobrzegu i Mrzeżyna oraz tablice
informacyjne o zabytkach przed obiektami na miejskim szlaku turystycznym na co
wydano kwotę ok. 21500 zł
7. na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryficach oraz umów ze
stowarzyszeniami na bieżące zadania /imprezy, targi i inne/ przeznaczono kwotę
17500 zł
8. obsługa nagłośnienia i oświetlenia imprez, budowa sceny, obsługa elektryka, usługi
cateringowe czyli wszystkie wynagrodzenia bezosobowe kosztowały 9500 zł
9. na podróże krajowe i zagraniczne wydano 4800 zł
10. zakup niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania technicznego referatu PiWG
oprogramowania i sprzętu komputerowego kosztował 1520 zł
11. część środków rozdysponowano na bieżącą działalność referatu czyli materiały
biurowe typu papiery ozdobne na dyplomy, podziękowania itp., twarde okładki do
dokumentów z herbem miasta, kwiaty, drobne upominki i nagrody okolicznościowe
związane z imprezami w których brały udział władze miasta i inne; na te cele wydano
kwotę ok.12600 zł
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