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WSTĘP

 

Marka kraju to przede wszystkim ludzie, którzy
go tworzą i to poprzez ich zachowanie 

i działanie tworzy się duża część wizerunku
danego kraju. Marka kraju musi odzwierciedlać

naturę, historię i kulturę jego mieszkańców. 
 

Marka Polska nie może być jedynie
odzwierciedlająca, czyli oddająca postrzegane,

a nie zawsze prawdziwe, polskie „cechy
narodowe”, ale musi być aspiracyjna. 

 
Zamiast odnosić się do istniejących

narodowych stereotypów i wizerunku, należy
konsekwentnie promować wizerunek pożądany,

jakiego potrzebujemy i na jaki zasłużyliśmy.
 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
www.rodm-katowice.pl/marka-polska



MARKA
POLSKA

GŁÓWNE CELE

 

 

#01
Wzmocnienie pozycji państwa 

na arenie międzynarodowej

#02
Zapewnienie bezpieczeństwa

#03
Rozwój gospodarczy

#04
Ochrona dziedzictwa kulturowego

i promocja kultury
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GŁÓWNE WARTOŚCI

 

INNOWACYJNA 
 

Dostarcza idei i rozwiązań, dzięki którym
świat staje się lepszy.

 
INSPIRUJĄCA 

 
Wyzwala w ludziach energię, pobudza 

do działania.
 

OTWARTA 
 

Łatwo dostępna dla każdego, otwarta 
na ludzkie potrzeby.

 
PRZYJAZNA 

 
Ludzie są dla niej najważniejsi.
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KANAŁY KOMUNIKACJI

 

1. Wizyty studyjne liderów opinii 
w Polsce.

 
2. Spotkania bezpośrednie z liderami

opinii w Polsce.
 

3. Spotkania bezpośrednie z liderami
opinii w ich państwie.

 
4. Relacje z dziennikarzami.

 
5. Zwiększenie ruchu turystycznego.

 
6. Media społecznościowe.

 
7. Udział w targach i wystawach

międzynarodowych.
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) 
w Katowicach to centrum informacyjne o priorytetach
polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ oraz kanał
współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami
pozarządowymi.  RODM animuje w regionie działania 
z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi
działalność informacyjną i edukacyjną, m.in. udostępniając
specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś
szczegółowych informacji  w zakresie polskiej polityki
europejskiej i zagranicznej udzielają tam
wyspecjalizowani konsultanci.
 
Ośrodek organizuje szereg przedsięwzięć, które angażują
lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów,
organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami
polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia
społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku
Polski na arenie międzynarodowej. Prowadzi również
działalność mającą na celu wsparcie młodych ludzi
zainteresowanych karierą w dyplomacji.

REGIONALNY OŚRODEK
DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ 

W KATOWICACH


