
,lllxJRr-r ttAliY illtASIA //)
\{pr. dniq JQ*A-fr""JP 

rr?

_H_
PRrzynrnt Mrasra GoyNr

8rj6z Glgnia, AL Marcmlha Pilsudskiego 5z/54

teleJon (centrala):56-88-oooiJar 62-09-798; e-mail: ungdlnia@gdlnia,pl; wwwg$nia,pl

MPC.7323.1.2015
9oS.woa. /37.2o4f,

Gdynia 25.08.2015r.

Sz. P.
Michal Belbot
Radny Miasta Gdyni

OdpowiedZ na interpelacjg nr BRM.I SOS.0003.157.2015

Szanowny Panie,

W odpowie dzi na interpelacj g z dnia 07.08.20 1 5r. wyjaSniam, co nastgpuje :

Agencja Roanroju Gdyni Sp. z o.o. zostala wybrana w drodze przetargu nieograniczonego jako
wykonawca umowy, kt6rej przedmiotem jest opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjnoSci Zespolu
Miejskich Hal Targowych (ZMHT) w Gdyni i jego oferly oraz realizacja przedstawionych dzialuh. Za
wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyme wynagrodzenie w wysoko6ci 619 900100 zl brutto, przy
czym wynagrodzenie wyplacane jest - zgodnie z ,,Harmonogramem realizacji prac i fatnoSci" w 6ci6le
okre$lonych ratach za kolejne etapy dzialah. Realizacja umowy obejmuje okres od dnia 07.11.2013r. do dnia
31.12.2016r.

W ramach rcalizacji przedmiotu umowy tj. opracowania koncepcji podniesienia atrakcyjno6ci Zespolu
Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz rcalizacja przedstawionych dzialafi, Agencja Rozwoju
Gdyni Sp. z o.o. zobowiqzana jest do wykonania nastgpujqcychzadafr

1) Opracowanie koncepcji zintegrowanej komunikacji , w tym:
a) opracowanie zalohef. i wypracowanie kanal6w ncomunikacji sprzedawca - klient - watue miejsce

na mapie miasta,
b) okre$lenie grup docelowych odbiorc6w koncepcji.

2) Opracowanie koncepcji dzialah marketingowych uwzglgdniaj4cej :

a) opracowanie dzialari PR,
b) e-marketing,
c) budowanie pozytywnego wizenrnku ZlvftIT,
d) przygotowanie propozycji atrakcyjnej oferty ZMHT pod k4tem grup docelowych,
e) przedstawienie oferty wydarzehcyklicznych,

0 wskazanie Partner6w do realizacji dzialaft,marketingowych,
g) opracowanie programu dziatahuwzglgdniaj4cych aktywno$6 kupc6w,
h) przedstawienie harmonogramu realizacji poszczeg6lnych dzialaf marketingowych.

3) Realizacja dzialafi marketingowych wynikaj4cych z zaakceptowanej ptzez Zamawiajqcego
koncepcji, opracowanej w ramach wcze3niejszych etap6w, zgodnych z zaproponowanym
harmonogramem prac i kosztorysem, w t;rm:
a) wdroipnie narzgdzi marketingowych zaproponowanych w zaakceptowanej koncepcji,
b) organizacjawydarzeh i akcji promocyjnych,
c) dokumentacj a dziatah marketingowych,
d) przedstawienie raportu z osi4gnigtych rezultat6w po przeprowadzeniu dzialan marketingowych.



Od dnia podpisania umowy tj.07.II.2013r. do dnia 20.08.2015r. Agencja Rozrvoju Gdyni Sp. z o.o.
nealizowala, zgodnie z harmonogramem prac? nastgpuj4ce dzialania:

1. w dniu 29.11.2013r. - zostaly zloione opracowania:
a) koncepcji zintegrowanej komunikacji
b) koncepcji dziatahmarketingowych

2. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.03.2014r.
a) spotkanie z kupcami gdyriskiej hali targowej - prezentacja koncepcji podniesienia ahakcyjno$ci

Zl\ftIT,
b) opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu,
c) opracowanie logo projektu wrazzopracowaniem logo namatefialach reklamowych,
d) opracowanie propozycji tablicy ilustruj4cej zakres oferly kupieckiej oraz dostgpnych uslug,
e) zebranie archiwalnych material6w fotograficzrych oraz wykonanie wspolczesnej sesji,

fotograficznej kupc6w, architektury, asorlymentu produkt6w dostgpnych na hali,
0 przeprowadzenie 4 wywiad6w z kupcami, nagranie ich metod4 HD,
g) opracowanie gadzet6w promuj4cych Hale Targowe,
h) prowadzenie dziatah PR - opracowanie notatek prasowych, wsp6lpraca z dziennikarzami, ludzial

w konferencjach prasowych Miasta.
3. w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 30.06.2014r.

a) spotkania z kupcami w kwestii wyboru tzw. hit6w hali do glosowania majowego i czerwcowego,
b) przeprowadzenie 2 wywiad6w z kupcami i nagranie w wersji HD, zebranie archiwalnych,

material6w fotograficznych orazwykonanie wsp6lczesnej sesji fotograficznej kupc6w,
c) opracowanie propozycji ulotki promuj4cej Hale Targowe - format A4 w wersji polskiej orazw

wersji angielskiej,
d) uruchomienie profilu fanpage na Facebooku,
e) przeprowadzenie cyklicanych raz w tygodniu warsztat6w kulinarnych i artystycznych dla dzieci,

0 przeprowadzenie pokaz6w kulinarnych:,,Targowisko kulinarne'o,,,Scena smak6w",
g) biei4ce dziahania PR - przygotowanie informacji prasowych dla dziennikarzy, przygotowanie

zbioru fotografii do artykul6w o Hali Targowej, prqygotowanie artykulu na portalu Gazeta.pl,
h) opracowanie grafrczrrc szyld6w z ikonografi4 asorlymentu hal targowych,

I przygotowanie szyld6w stoisk kupieckich w podziale na asortyment,
j) przygotowanie konkursu,Zakapy zludzk4twarz$',
k) zaprojektowanie i uruchomienie lvystarvy ,Zakryy z historiq w tle",
1) przygotowanie cyklu koncert6w letnich przy Hali Targowej,
m) organizacja 4 wystgp6w muzycznych - plac przed Hal4 tr-ukow4,

n) przygotowanie przedstawienia Teatrzyku Bezrvstydnego na Hali tr-ukowej,
o) opracowanie irealizacja akcji - Modowa Bitwa Miast,
p) przygotowaniebazy gatunk6w muzycznych innych ni2 regularnie emitowanych na Hali
q) przygotowania zalofuefi Pasa2 Retro,

4 przygotowanie do sprzedaZy premiowej,
4. w okresie od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.09.2014r.

a) spotkania z kupcami dotycz4ce biei4cej oferty uslug, asortymentu - fotografie na strong

internetow4 projektu,
b) druk ulotek promuj4cych Halg Targow4,
c) realizacja konkursu,,Zakupy z ludzkq tvt ar$',
d) wykonanie sesji dla nowych kupc6w zhali,
e) przeprowadzenie2 wywiad6w z kupcami pracuj4cymi na halach w latach 80-90,

0 al<finlizacja strony internetowej oraz facebooka,
g) e-marketing * kampania reklamowa w mediach spoleczno6ciowych - liczba zarejestrowanych

fan6w na profilu Hale Targowe ponad 5000,
h) co tygodniowe warsztaty kulinarno -arfystyczne dla dzieci,
i) 4 pokazy kulinarne dla doroslych,
j) 11 spacer6w tematycmych,
k) poszerzenie lvystawy ,,Zakupy sentymentalne" * wystawg obejrzalo ponad 10 000 os6b
l) organizacja 15 koncert6w,oOd opery do funkrocka" przyHali Targowej,



m) organizacja kolejnych dw6ch edycji Teatrzyku Bezwstydnego na Hali tr-ukowej.
w okresie od dnia 01.10.2014r. do dnia 31.12.2014r.
a) promocja nowych stoisk, pawilon6w na stronie projektu oraz facebooku,
b) wprowadzenie modulu,$upiec Dnia" na stronie projektu,
c) otganizacja2 pokaz6w,,Targowisko Mistrz6w",
d) wystawa fotograficzrapokazy kuliname LIVE,
e) spacer tematyczny po Hali Targowej,

0 5 warsztat6w kulinarno - artystycznych dla dzieci,
g) organizacja muzyczno-fotograficznego wernisaZu ,,Zakupy sentymentalne",
h) opracowanie baneru promuj4cego cykl muzycmy na Halach Targowych,
D opracowanie kartek wizerunkowych hal targowych - marketing Wizerunku,
j) organizacja i realizacja akcji,,Koszyki ach koszyki",
k) organizacja quizu wiedzy i wizerunku o hali targowej - informacja o quizie dotarla do kilku

tysigcy os6b,

D organizacja akcji z lokalami Szlaku Kulinarnego.
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.03.2015r.
a) e-marketing - dzialaniak,rzyhowe na facebooku,
b) organizacja akcji ,,Pokazy mistrz6w",
c) opracowanie akcji ,,Hale Kreatywne - Modna Gdynia",
d) opracowanie modulu cyklicznych pokaz6w kulinarnych - cykl Sniadania Mistrz6w,
e) wystawa,,Kadry Historii Miejskich Hal Targowych",

0 spacer tematyczny,,Kulinarne Opowie6ci Gdyni orazHal Targowych",
g) opracowanie koncepcji wydarzenia - Swigto Hal Targowych.
w okresie od dnia 01.04.2015r. do dnia 30.06.2015r.
a) akttalizacja strony internetowej - wprowadzenie modulu ,,Hity Hali",
b) e-marketing,
c) realizacjaakcji,,Pokazy Mistrz6f',
d) organizacja i rcalizacja cyklu ,,Moda od pomysla do rcalizacji" ,
e) 2 pokazy kulinarne w ramach akcji ,,Targowisko Smak6w",

0 spacer tematyczny, .
g) opracowanie plakat6w wizerunkowych na wydarzenie Swigto Hal Targowych,
h) warsztaty kreatywne dla dzieci ,,Plac Malego Architekta".
w okresie od dnia 01.07.2015r. do dnia 20.08.2015r.
a) organizacja wydarzenia Swigto Hal Targowych.

Przez ponad l8-miesigczry okres realizacji ww. umowy, systematycznie prowadzone akcje e -marketingu
przyniosly wymierne efekty w postaci wzrostu informacji o Hali Targowej, proponowanym asortymencie

oraz uslugach (tygodniowo informacj a poptzez media spoleczno6ciowe o Halach Targowych, docierala

Srednio do prawie 45 000 odbiorc6w - wzrost o 300% w stosunku do lat ubiegtych). Liczba oficjalnych
Fan6w Hal Targowych, wzrosla od 2013r. - od ok. 100 os6b do prawie 5 700 os6b - w sierpniu 20I5r.
Efektywnie realizowane konkursy, akcje i pokazy na terenie Hali Targowej podniosly jej atrakcyjno66 w
opinii ponad 2/3 klient6w i odwiedzaj4cych.
Zdecydowanie poprawil sig wizerunek Hal Targowych, a prowadzone dzialania PR" przyczynily sig do

znacz4cego wzrostu liczby pozytywnych arlykul6w i publikacji o Halach Targowych (o ok. 700% - 7
krotnie), w stosunku do analogicalego okresu 20ll-2013. Moina wymienid m.in. serig artykut6w

w Kurierze Morskim orazDziewriku Batrtyckim, artykuly umieszczane za po6rednictwem Polskiej Agencji
Prasowej, portalu Gazeta.pl, artykul w Magazynie Premium kierowanym do turyst6w ze Skandynawii

i Niemiec, jak r6wnie2 wydanie ,,Mapki z daszkiem" -bezplatnej mapka turystycznej w 3 jgzykach.

Przez kolejne 1,5 roku (tj. w okresie od 21.08.2015r. do dnia3l.l2.2016r.) obowi4zrywania umowy, Agencja
Rozrvoju Gdyni Sp. z o.o. zrealizuje zgodnie z harmonogramem prac, nastgpuj4ce dzia*ania:

1. Kontynuacja pokaz6w kulinarnych - ,,Targowisko kulinarne", ,,Scena smak6w",
2. Kontynuacja warsztat6w arlystycznych, kulinarnych oraz architektonicznych dladzieci,

f,.

6.

7.

8.



3. Organizacja II i kolejno III konkursu Hal Miejskich,
4. Kontynuacja wywiad6w z kupcami - cykl ,,OpowieSci kupieckie",
5. Uruchomienie sklepu - galerii ,,Gdyriskie specjalno$ci",
6. Organizacja III wystawy ,,Zakupy z histori4 w tle",
7. Otwarcie Mini Muzeum Zakup6w Sentymentalnych,
8. Kontynuacja koncert6w z cyklu,,Od opery do funkrocka",
9. Systematyczny e-marketing i dzialania PR"
10. Kontynuacja cyklu spacer6w tematycznych,
11. Opracowanie.onz produkcja pami4tek ZMHT,
12. Organizaga Swigta Hal Targowych w 2016r.,
13. Opracowanie i produkcja serii kartek artystycznych ZMHT.

Zpowahaniem,
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