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1. UVOD

Ideja Evropske prestolnice kulture je bila zasnovana leta 1983, prvo
prestolnico pa so dve leti kasneje organizirale Atene. Do leta 2013
je naziv nosilo 46 mest, do leta 2020 pa naj bi se jih zvrstilo še 14.
Pristopi pri organizaciji in koncept same prestolnice je seveda v
vsakem mestu drugačen, zaradi pozitivnih sprememb, ki jih vnaša v
okolje in velike vpetosti Evropske komisije v projekt, pa ima naziv
Evropska prestolnica kulture širom Evrope velik ugled in pozitivno
konotacijo javnosti.
Blagovna znamka kot taka je torej cenjena in spoštovana,
prepoznavnost pa na izjemno visoki ravni. Posamezna organizacija s
sodelovanje v projektu tako pridobi tudi izjemne mednarodne
reference.

2.  BLAGOVNA ZNAMKA MARIBOR 2012 PRED LETOM
PRESTOLOVANJA

Projekt Evropske prestolnice kulture je v Sloveniji v času
kandidature užival veliko podporo javnosti, saj je bila slednja polna
pričakovanj, predvsem zaradi že prej omenjenega mednarodnega
ugleda in razvojnih možnosti.
Žal pa sta podpora in ugled zaradi nepredvidene vsesplošne krize,
velikih finančnih vložkov v projekt in nekaterih kadrovskih zamenjav
na čelu Zavoda začela upadati, zaradi nejasne in zamegljene usode
projekta v letih 2010 in do poletja 2011, pa je trpela tudi splošna
prepoznavnost, saj se marketinške aktivnosti niso izvajale v skladu
z načrtom. Poznavanost znamke in namen projekta sta bila tako v
tem času omejena predvsem na pričakovanja izgradnje novih
objektov za potrebe izvedbe projekta.
Jasno je bilo namreč, da se Maribor + 5 partnerskih mest sooča z
dobrima dvema desetletjema stagnacije, kar se je jasno odražalo v
negativni podobi mesta in v slabi samopodobi meščanov. Še vedno
pa je ostajalo upanje, da je EPK ena izmed priložnosti. Točka
preloma, v kateri se zbere energija za nov zagon. Dejansko to
pomeni zahtevo po aktivnem upravljanju identitete, ki se nato zrcali
v spremenjeni podobi mesta, v glavah meščanov (zaposlenih,
umetnikov, avtorjev...), posledično pa tudi drugih deležnikov:
turistov/obiskovalcev, investitorjev, imigrantov, potrošnikov...
Šele z novo definicijo vizije, poslanstva in ciljev, se je začela ta
sprememba tudi udejanjati in graditi močna blagovna znamka.
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Vizija

Maribor bo z razgibanjem kulturnega ustvarjanja doživel razvojni
pospešek na vseh ravneh, katerega nosilci bodo ustvarjalni
meščani.
Maribor, njegova partnerska mesta, severovzhodna kohezijska
regija, država Slovenija – bodo zato postali uspešnejši, saj bo naše
gospodarstvo inovativnejše in samozavest posameznikov višja.
Celotna družba bo ustvarjalnejša, odprta in prodorna.

Poslanstvo

Poslanstvo Evropske prestolnice je vzpodbujanje kulturnega odnosa
do življenja, novih vizij in ustvarjalnosti v prebivalstvu partnerskih
mest in v državi, v širjenju medsebojnega poznavanja v Evropi ter v
širši promociji evropske kulture na vseh ravneh.
Vse to je pogoj za povečevanje vrednosti blagovne znamke.

Cilji

So bili zelo jasno definirani in so sledili naslednjim učinkom:
 opaženost,
 poznanost in
 sprejemanje in udeležbo (soustvarjanje ali obisk),
 povečanje  preference do obiska kulturnih dogodkov,
 s pomočjo komuniciranja pri deležnikih vzbuditi

''razsvetljen samointeres'' in željo po angažmaju,
soudeležbi.

Krožna povezanost delnih ciljev v skupnega globalnega
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3. MARKETINŠKE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V ČASU
PRESTOLOVANJA TER POZITIVNI UČINKI MOČNE BLAGOVNE
ZNAMKE

V sklopu uresničevanja zastavljenih ciljev ter dvigovanja ugleda
blagovne znamke je zavod izvajal številne aktivnosti. Osrednje so
bile oglaševalske kampanje na korporativni ravni.
V letu 2011 dve, ki sta poskrbeli za napoved leta prestolovanja in
lansiranje novega slogana, v letu 2012 pa 4, ki so hkrati vabile na
dogodke EPK, po drugi strani pa komunicirale željo po spremembah
in razvoju mest, ki ga EPK prinaša. Da so bile kampanje dobro
zastavljene in prepoznavnost že na primerni ravni, priča podatek,
da je spontani priklic posameznih plakatov zunanjega oglaševanja
znašal tudi do 55%.
Seveda je za prepoznavnost projekta ključnega pomena celotna
komunikacijska strategija. Zato smo na različnih ravneh sodelovali s
ključnimi slovenskimi mediji, gostili številne tuje novinarje, izdajali
lastne medije in uvajali nove pristope v komunikaciji oziroma
uporabljali nove medije, poskrbeli za znamčenje mest in prizorišč
ter drugih ključnih točk v državi, izdajali program in druge
promocijske tiskovine…
Vse skupaj pa je rezultiralo v pozitivni percepciji tako medijev kot
občanov. V letu 2012 je bilo tako samo v slovenskih medijih skoraj
13.000 objav povezanih z EPK od tega je bilo dobrih 83% izrazito
pozitivnih. Maribor in partnerska mesta je obiskalo okoli 400 tujih
novinarjev iz 28 držav, zabeleženih je bilo več kot 800, večinoma
pozitivnih objav.
Javnomnenska raziskava je pokazala, da je skoraj 39%
obiskovalcev dogodkov v Maribor ali katero od partnerskih mest
prišlo zgolj in izključno zaradi Evropske prestolnice kulture. Število
nočitev se je v Mariboru izrazito povečalo v primerjavi z letom prej,
število dnevnih turistov celo za 61%. Pozitivne rezultate so beležili
tudi v partnerskih mestih. V Slovenj Gradcu recimo 26% nočitev
več, za 10% se je povečal tudi obisk TICa. V Velenju so beležili 3 %
več nočitev in 36 % več obiskovalcev v TICu. Na Ptuju in v Murski
Soboti večje rasti ni bilo, je pa trend vseeno ostal pozitiven,
medtam ko v Novem mestu niso beležili večjega porasta nočitev, a
se je število obiskovalcev dogodkov povečalo kar za več kot 40 %.
Ob tem je javnomenjska raziskava pokazala, da so projekt pozitivno
ocenili tudi Slovenci. Na lestvici od 1 do 5, so namreč trditvi, da je
Maribor lahko ponosen, da je EPK, že poleti 2012 dali oceno 4,47,
da EPK prispeva k rasti, razvoju in ugledu mest pa v enakem
obdobju 3,85.
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4. PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA NADALJNI RAZVOJ
BLAGOVNE ZNAMKE MARIBOR 2012

Kot lahko razberemo iz zgornjih vrstic je razlogov za optimizem
ohranjanja blagovne znamke MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica
kulture več. Je namreč sestavni del kapitalizacije kulturnega
kapitala, ki ga je prinesel enoletni projekt, je identitetni kapital, ki v
očeh izvajalcev in uporabnikov kulturnih prireditev, meščanov in
državljanov, pa tudi sponzorjev in donatorjev kulturnih prireditev
pomeni določeno dodatno vrednost.
Blagovna znamka MARIBOR 2012 je postala sestavni del delovanja
mest, ki so dobile ta naslov, je trajna lastnost in trajna vrednota. To
pomeni, da je Maribor skupaj s partnerskimi mesti od leta 2012
trajno vpisan v seznam mest, ki nosijo ta naziv v okviru projekta EU
in potemtakem predstavlja znano ime v mreži evropskih EPK.
Prepoznavnost je zato v mednarodnem merilu prisotna vsakokrat in
kjerkoli se pojavlja in razvija dobro ime evropske prestolnice
kulture.
Vrednosti blagovne znamke ni mogoče preprosto ovrednotiti,
odvisna pa je predvsem od tega, kako močno jo povezujemo z
vsemi kulturnimi dejavnostmi in njihovimi najrazličnejšimi učinki. To
pomeni, da je izjemno pomembno, da čim širši krog kulturnih
dejavnosti vežemo na MARIBOR 2012 in da to povezanost vedno
znova negujemo tako v Mariboru, partnerskih mestih, kot tudi na
ravni EU.

Nujne, obvezne oziroma potrebne aktivnosti za ohranjanje blagovne
znamke:

 Potrebno bo določiti nosilca za skrb za blagovno znamko EPK
in njeno dediščino, hkrati k vzdrževanju znamke vključiti tudi
vsa partnerska mesta. Na ravni Maribora in partnerskih mest
moramo torej določiti osebe in institucije, ki bodo skrbniki
znamke MARIBOR 2012.

 Vizualna nadgradnja blagovne znamke je koristna za razvoj
Maribora, regije in države, za delovanje v novem post-
epekajevskem obdobju, nadgradnja znamke pa bi bila na ta
način prilagojena novim vsebinam in potrebam.

 Ker je blagovna znamka mednarodno prepoznavna in
uveljavljena, lahko bistveno prispeva k domači in tuji
prepoznavnosti prireditev in ima pomembno vrednost tudi za
javno zasebna partnerstva (donacije, sponzorstva…). Zato je
nujna združitev kulturnih ustvarjalcev vseh partnerskih mest



MARIBOR 2012 – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE ZAVRTIMO SKUPAJ!

EPK znotraj ene institucije, ki pripravlja skupnim promocijski
in drugi material, ter krovno skrbi za prepoznavnost vse
kulturnih ustvarjalcev regije.

 V Mariboru in drugih partnerskih mestih bi morali pravno
urediti uporabo in souporabo blagovne znamke MARIBOR
2012. MARIBOR 2012 tako postaja krovna podporna znamka
vseh kulturnih prireditev v teh mestih, podobno kot je
identitetna podoba EU in njenih simbolnih označb sestavni del
vseh javnih prireditev v RS. Tako bi torej vse prireditve in
ustanove, ki jih financirajo občine morale obvezno
souporabljati kot podporo svojih lastnih blagovnih znamk in
simbolnih identitet tudi MARIBOR 2012.

 Razvoj  blagovne znamke je tudi sestavni del širše turistične
in gospodarske promocije ali znamčenja mesta. Predvsem v
Mariboru kot nosilcu projekta bi bilo potrebno postaviti trajna
obeležja, ki na vsakem koraku opozarjajo na projekt in v
središča mest vabijo potencialne obiskovalce, turiste.
Sicer pa je prav, da vsako mesto dobi določena javna
obeležja, ki poudarjajo mestno identiteto z vidika EPK (cestna
signalizacija, avtocesta, notranja označba prireditvenih
prostorov, zastave…).
Zelo pomembna je posebna mestna trajna informacijska
točka, ki opozarja na to kulturno značilnost mesta v letu
2012. To je centralno obeležje v vsakem mestu, ki opozarja,
da je mesto imelo status EPK, hkrati pa usmerja pozornost
obiskovalca  tudi na pet drugih partnerskih mest, ki tvorijo
mrežo.

 Vodenja in turistično predstavljanje mest morajo vsebovati
informacije o EPK (ključne podatke: sedež, število prireditev,
vrhunce…) in predstavljanje prireditvenih prostorov.
Potrebno je pozicioniranje blagovne znamke v okviru
delovanja LTO, RTO in STO oz SPIRITA.

 Oblikovanje in prodaja posebnih spominkov EPK, ki bodo
opozarjali, spominjali na leto prestolovanja.

 Trajna razstava EPK, slikovna predstavitev prireditev,
simbolov EPK, rekvizitov predstav, dokumentov…, ki
ponazarjajo dogajanje leta 2012.

 Priprava različnih predavanj, predstavitev, strokovnih srečanj
in obeležij pri obujanju spomina in pomena  EPK (v prvih treh
letih po posebnem promocijskem načrtu, kasneje z vidika
obletnic).
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 Organizacija lastnih dogodkov pod blagovno znamko
MARIBOR 2012 (razstave, koncerti, predstave…) ali celo
festivala EPK v katerem bi sodelovali Maribor in partnerska
mesta.

 Povezovanje Maribora in partnerskih mest z evropsko mrežo
EPK, ki posebej poudarja MARIBOR 2012.

 Nadaljevanje nekaterih marketinških in PR aktivnosti
predvsem v povezavi s tujimi novinarji, spletnimi in novimi
mediji, ter brezplačnimi objavami oziroma promocijo.

Strategijo blagovne znamke oziroma predlog njenega nadaljnega
ohranjanja je pripravil skrbnik blagovne znamke MARIBOR 2012
Mitja Šeško.
Kot gradivo so služili interni dokumenti zavoda, raziskave in analize,
ki jih je pri neodvisnih podjetjih in inštitucijah naročil zavod ter
izkušnje, vizija in opažanja avtorja pri pripravi projekta in
preočevanja nadaljnega razvoja ostali Evropskih prestolnic kulture.


