
Wprowadzenie do idei
1. Jedną z największych i najszybciej rozwijających się na świecie grup turystycznych jest grupa
Adventure Travellers - według danych Facebooka 355 milionów osób zainteresowanych taką formą 
spędzania wolnego czasu

Ponadto, według badań stowarzyszenia Adventure Travel Trade Association (ATTA) i George 
Washington University, rynek podróży przygodowych rósł w niewiarygodnym tempie 65 procent 
rocznie od 2013 roku.
http://files.adventuretravel.biz/docs/research/adventure-tourism-market-study-2013-web.pdf

Pomysł: Aby markę Chonqing uczynić bardziej znaną w swiecie, Chongqing powinien przyciągnąć 
uwagę członków grupy docelowej zainteresowanej adventure travel. Najlepszym, optymalnym 
sposobem, jaki sugeruję, jest użycie najbardziej ekspresyjnej cechy Chongqing-Spicy, pikantnego 
charakteru miasta i na jego podstawie stworzenie nowej submarki turystycznej Chongqing, 

Jak to zrobić?
Główną ideą, którą chcę tutaj zaprezentować, jest stworzenie kampanii brandingowej (tytuł roboczy - 
Taste of Adventure) skierowanej do grupy adventure travel, w oparciu o jeden pomysł - naukowo 
udowodniony, że
Ludzie, którzy lubią pikantne jedzenie, mają lubia przezycia związane z elementami przygody i ryzyka
https://www.elitedaily.com/life/culture/people-like-spicy-food-indeed-bolder/794329

https://www.elitedaily.com/life/culture/people-like-spicy-food-indeed-bolder/794329


Ta konotacja jest między innymi potwierdzona przez:

prof. Alice Zhou, University of Maryland

https://spoonuniversity.com/lifestyle/loving-spicy-foods-says

Krótki opis pomysłu:

Powyższa konotacja będzie głównym motywem kampanii brandingowej. Może być ona używana w tworzeniu 
komunikacji na wiele sposobów.

Kulturowy element marki Chongqing będzie wyrażony przez pikantny charakter miasta.

Marka turystyczna Chongqing będzie wyrażona w Adventure of City.

Pikantny, przygodowy charakter miasta będzie główną ideą kampanii brandingowej, skierowanej do szerokiego 
grona adventure travelers, wykorzystujących działania brandingowe na platformie social media - Facebook.

Jednym z nich jest stworzenie kampanii reklamowej na temat pikantnego charakteru miasta (Spicy City) na 
Facebooku

Opis głównych punktów w procesie tworzenia nowej marki przygodowej Chongqing:

Komunikacyjny wizerunek Chongqing jako miasta dla adventure travelers, gdzie

czekają na nich,  przygoda i pikantne jedzenie.

Głównym nośnikiem będzie teoria zależności zamilowania do pikantnego jedzenia ze sklonnością do przygody, 
która wyrażona w kreatywny sposób w komunikacji brandingowej 

Aby przygotować się na większą liczbę zagranicznych turystów,  należy wzmocnić doświadczeniem Chongqing 
jako miejsce turystyki przygodowej i wybrać kilka obszarów soft travel, takich jak kajakarstwo, wspinaczka itp.,
z rozwiniętą bazą i warunkami naturalnymi do rozwoju i poprawy jakości infrastruktura i usługi.

Jednocześnie podkreślić te wybrane obszary soft adventure, a w komunikacji połączyć to z elementem 
pikantnego charakteru miasta w kreatywny sposób.

Obserwować efekty kampanii i reagować, modyfikując komunikat

Działania w zakresie komunikacji i infrastruktury. Obszerny wykres działań związanych z brandingiem na 
wykresie:

Propozycje głównej wiadomości: „Taste of adventure” „Chongqing Spicy Adventure” „, nawiązującej 
bezpośrednio i pośrednio do wspomnianego naukowego faktu zależności.

Kierujemy przesłanie do grupy docelowej o miejscu takim jak Spicy Chongqing, „Miejsce idealne dla Ciebie, 
ponieważ jest jednocześnie Spicy and Adventure „



Artykulacja marki

 w kreatywnym przekazie należy wziąć pod uwagę trzy główne komunikaty:

1) wiadomość, że ludzie jedzący pikantne potrawy są bardziej skłonni do ryzyka.

Spot na temat badań naukowych - powód do wiary.

 Reklamy, grafiki, teksty, i inne wizualno werbalne komunikaty łączące element przygody i pikantności(sugestie 
kreatywnych, humorystycznych, sexownych rozwiązań)

2) Chongqing to miejsce dla soft adventure travel, należy skoncentrowac się na kilku jej rodzajach

3) Chongqing to miejsce dla miłośników ostrego jedzenia.

Komunikat  dotyczący marki powinien  uwzględniać następujące warunki:

1. Wiarygodne przesłanie w duchu marki (on-brand) - komunikacja marki miasta

powinna wzbudzać zaufanie i opierać się na silnych, prawdziwych atrybutach

Marka. Wszystkie komunikaty powinny się wzajemnie „potwierdzać”

Przykłady działań komunikacyjnych:

Kampania reklamowa Facebooka skierowana do 355 milionów osób zainteresowanych 'podróżami 
przygodowymi”.

Seria filmów pokazujących Chongqing jako miasto przygody i chilli pod nazwą – taste of adventure 

Seria spotów wideo „Smak przygody”, które zachęcają podróżników przygód do odwiedzenia pikantnej krainy 
Chongqing

Strona internetowa i  kampania w mediach społecznościowych

Film przygodowy z akcja rozgrywająca się w Chongqing.

Aplikacja-gra przygodowa o Chongqing 

Ambasadorzy marki Adventure

SILNE PUNKTY WSPIERAJĄCE IDEĘ POMYSŁU

Warunki naturalne Chongqing.

Jeśli mówimy o warunkach uprawiania soft adventure, Chongqing ma doskonałe walory przyrodnicze, wiele 
zabytków klasy UNESCO i infrastrukturę o wysokim potencjale rozwojowym. W związku z tym w Chongqing 
można rozwijać następujące obszary soft adventure travel:

speleologia, kajakarstwo, biegi przełajowe, kolarstwo górskie, wędrówki piesze z plecakiem



ekoturystyka, wędkarstwo, turystyka, jazda konna, paralotniarstwo, rafting, polowanie z rurką, trekking, 
wyprawy badawcze,

Na potrzeby kampanii promującej Adventurous Chongqing konieczne byłoby poszerzenie infrastruktury i usług ,
aby doświadczenie turystów odpowiadało stworzonej wizji marki. Skoncentrować się na kilku formach 
aktywności i uczynić z nich podstawę kampanii.

„Pikantny charakter” miasta

W Chongqing możemy zaobserwować bardzo rozwiniętą i urozmaiconą kulturę pikantnego jedzenia . To 
kilkaset tysięcy restauracji hot pot, i innych z pikantnym jedzeniem, co należy podkreślić w komunikacie. 
Ponadto należy zauważyć, że wizja marki opartej na pikantnym jedzeniu będzie łatwa do zaakceptowania przez 
mieszkańców, co jest ważnym elementem sukcesu w strategii brandingu

  Duża (355 milionów osób z profilem adventure travel, na FB), grupa docelowa

Podsumowanie, jak sprawić, by rozwinąć na skalę międzynarodową marketing Chonqing ,

w skrócie:

Aby zwiększyć rozpoznawalność marki Chongqing na świecie, podejmujemy następujące działania:

1 Od podstaw budujemy nowy wizerunek miasta, wykorzystując fakt, że Chongqing nie ma wyraźnego
wizerunku za granicą

2 Wybieramy odpowiednią dużą i obiecującą grupę docelową, soft adventure travel.

3. Kierujemy ich uwagę na Chongqing za pomocą odpowiednio zaprojektowanego komunikatu, w tym 
przypadku - łączącego pasję do pikantnego jedzenia i ducha przygody, opartego na wartościach i 
potrzebach grupy docelowej.

4. Przekonujemy również mieszkańców i lokalne firmy turystyczne do nowej, opartej na Spicy food, 
turystycznej marki Chongqing.

5. Wykorzystujemy zasoby naturalne i infrastrukturalne Chongqing do rozwoju dziedziny adventure 
travel.

6. Działania brandingowe prowadzone są zgodnie z tożsamością marki Chongqing. Zarówno 
komunikacja, jak i „działania twarde” w infrastrukturze  i usługach.

7. Ogromna ilość restauracji hotpot i innych z pikantnym jedzeniem, w Chongqing to element, który 
będzie wspierał zewnętrzny wizerunek „Spicy Chongqing”


