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1 "ARCHITECTURA MILITARIS" –  DZIEDZICTWO KULTURY O SZCZEGÓLNYM POTENCJALE 

TURYSTYCZNYM 

Dawne fortyfikacje mają ogromny potencjał turystyczno-gospodarczy, z którego jednak obecnie 
korzysta tylko niewiele z nich. 

Liczne fortyfikacje oferują już dziś bardzo urozmaicone i niezwykle interesujące oferty spędzania 
wolnego czasu i turystyki, odpowiadając atrakcyjny sposób na zapotrzebowanie współczesnego, 
nowoczesnego społeczeństwa.  

Na rynku turystycznym zauważalne są jednak tylko „najwyższe wieże”, takie jak Hohensalzburg, 
Burgberg czy baszta rybacka w Budapeszcie, a także ufortyfikowane miasta, takie jak Kraków czy 
Werona, należące do światowego dziedzictwa kultury.  

Nawet 80% historycznych fortyfikacji w Europie pozostaje nieznanych szerszej publiczności, są 
nieobecne na rynku turystycznym i cierpią chroniczne niedofinansowanie, a pozbawione źródeł 
przychodów obciążają budżety gminne.  

Pielęgnacją, utrzymaniem i wykorzystaniem tego tak silnie związanego z historią Europy, 
szczególnego dziedzictwa kultury zajmuje się cała armia pracujących społecznie entuzjastów i 
mecenasów. Prowadzą działalność w poszczególnych fortyfikacjach, w całych ich systemach, w 
ufortyfikowanych grodach, na zamkach i budynkach sakralnych, w umocnionych osadach czy wzdłuż 
linii umocnień. 

Podejmowane są zupełnie nowe działania w celu zapewnienia należnego miejsca na rynku 
turystycznym dla nadzwyczaj bogatej "architectura militaris” od czasów rzymskich aż po koniec 
Zimnej Wojny, a także dla wygenerowania, za pomocą turystyki fortyfikacyjnej oraz odpowiedniego 
marketingu, znaczących źródeł finansowych umożliwiających utrzymanie i wykorzystanie tego 
dziedzictwa kulturowego.    

Stowarzyszenie ECCOFORT, Europäisches Kooperationszentrum für das Kulturerbe 
Festungsmonumente (Europejskie Centrum Kooperacji na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Fortyfikacji 
Zabytkowych) w Berlinie zainicjowało wspaniały międzynarodowy projekt kooperacji z 13 partnerami 
z 8 krajów Europy Środkowej. 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało się w latach 2012 do 2014 stworzyć podwaliny dla  

 nowej jakości międzynarodowej turystyki fortyfikacyjnej, 

 stworzenia po raz pierwszy nowej marki turystyki fortyfikacyjnej,  

 rozwoju nowych instrumentów marketingowych na rzecz fortyfikacji oraz  

 stworzenia nowej europejskiej sieci kooperacji na rzecz fortyfikacji. 

 

Każdy czytelnik niniejszej informacji może czuć się zaproszony do uczestnictwa w naszej rosnącej, 
międzynarodowej inicjatywie, dzięki której będzie mógł korzystać z międzynarodowej turystyki 
fortyfikacyjnej i towarzyszącego jej marketingu, jak i ze współpracy międzynarodowej i regionalnej. 

 

Dirk Röder 

Członek zarządu ds. marketingu  
ECCOFORT - Europäisches Kooperationszentrum für Festungsmonumente e.V. (Europejskie Centrum 
Kooperacji na rzecz Fortyfikacji Zabytkowych) 
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2 NOWE STRUKTURY TURYSTYKI FORTYFIKACYJNEJ I TOWARZYSZĄCEGO JEJ MARKETINGU 

W ramach współpracy międzynarodowej w roku 2013 rozpoczęto tworzenie nowych warunków 
ramowych na rzecz utrzymania, turystycznego wykorzystania i gospodarczej konsolidacji dziedzictwa 
kultury, jakim są fortyfikacje zabytkowe i umocnienia. Działania te obejmują także turystyczny szlak 
kulturowy oraz zarządzanie organizacyjne. 

2.1 Europejski Szlak Kulturowy "FORTE CULTURA" 

Nowa grupa produktów oraz jednolita, chroniona marka europejskiej 
turystyki fortyfikacyjnej,  

w segmentach turystyki kulturowej i aktywnej.  

 Biuro:  ECCOFORT e.V., Albertinenstr. 1, 13086 Berlin 
 office@forte-cultura.eu, www.forte-cultura.eu (portal turystyczny)  

 

 FORTE CULTURA® to znak handlowy w rozumieniu prawa europejskiego  

 FORTE CULTURA® to wyspecjalizowany produkt turystyczny, nakierowany na zabytki 
fortyfikacyjne, wspierany przez Unię Europejską w latach 2012 do 2014. 

 FORTE CULTURA® pozostaje w fazie implementacji realizowanej przez stowarzyszenie 
Europäisches Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e.V. 

 

Podmioty współuczestniczące w Projekcie Europejskim „FORTE CULTURA” podczas konferencji w 
Hohensalzbug (Austria), która odbyła się w czerwcu 2013 r.:  

Forteca/ufortyfikowane miasto Organizacja/instytucja 

Twierdza Hohensalzburg (Austria) 
Twierdza Kufstein (Austria) 
Zamek warowny Tratzberg (Austria) 
Miasto-Twierdza Josefov (Czechy) 
Miasto-Twierdza Kronach (Niemcy) 
Twierdza Königtsein (Niemcy) 
Twierdza Komarom (Węgry) 
Region Umocniony Werona (Włochy) 
Miasto-Twierdza Kostrzyn (Polska)  

Austriackie Archiwum Państwowe (Archiwum Wojenne), Wiedeń 
(Austria) 
ECCOFORT- Europäisches Kooperationszentrum für das  
Festungserbe (Europejskie Centrum Kooperacji na rzecz Fortyfikacji jako 
Dziedzictwa Kultury - Niemcy) 
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (Niemcy) 
Węgierska Agencja Turystyczna (Węgry) 
Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Fortyfikacji (Włochy) 
Europejski Instytut Szlaków Kulturowych (Luksemburg) 
Narodowy Instytut Ochrony Zabytków (Słowenia) 
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2.2 Europäisches Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e.V. 

europejska sieć fortyfikacji, organizacji na rzecz fortyfikacji, instytucji, 
gmin i ekspertów,  

na rzecz rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA,  

na rzecz międzynarodowej promocji szlaku kulturowego oraz innych 
fortyfikacji zabytkowych. 

Biuro:  ECCOFORT e.V., Albertinenstr. 1, 13086 Berlin 
 office@forts-2-market.net, www.forts-2-market.net 
  

  

 to stowarzyszenie zarejestrowane w rozumieniu prawa niemieckiego oraz organizacja 
pozarządowa 

 jest kierowane przez międzynarodowy zarząd, obecnie są w nim reprezentanci Niemiec, 
Węgier, Polski 

 jest efektem projektu europejskiego „FORTE CULTURA”, realizowanego w latach 2012 do 
2014 

"FORTS-2-MARKET" opisuje cel, jakim jest podniesienie europejskiej turystyki fortyfikacyjnej i 
związanego z nią marketingu na wyższy poziom jakościowy. Turystyka ma za zadanie 
generować nowe dochody mające na celu utrzymanie i wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego, jakim są fortyfikacje zabytkowe.  

Statutowym celem organizacji jest utrzymanie, wykorzystanie do celów kulturalno-
turystycznych oraz prezentacja fortyfikacji zabytkowych jako dziedzictwa kultury, a także 
międzynarodowa współpraca w ramach badań naukowych i transferu wiedzy dla umocnienia 
integracji europejskiej.  

Członkostwo w sieci współpracy jest warunkiem uczestniczenia w Europejskim Szlaku 
Kulturowym FORTE CULTURA. 

 

 

2.3 ECCOFORT e.V. - Europäisches Kooperationszentrum für das Befestigte 
Kulturerbe 

Stowarzyszenie mające na celu wspieranie kooperacji wokół 
historycznych fortyfikacji, badania, utrzymania i turystycznego 
wykorzystania fortyfikacji jako dziedzictwa kultury, inicjowania 
projektów kooperacyj- 
nych oraz doradztwa eksperckiego dla podmiotów powiązanych z 
fortyfikacjami 

Biuro:  ECCOFORT e.V., Albertinenstr. 1, 13086 Berlin 
 office@eccofort.eu, www.eccofort.eu  

 

 to stowarzyszenie zarejestrowane w rozumieniu prawa niemieckiego oraz organizacja 
pozarządowa 

 jako inicjator, wnioskodawca i administrator projektu europejskiego Forte Cultura  

 oferuje doradztwo i usługi w zakresie fortyfikacji zabytkowych 

 prowadzi badania naukowe i współtworzy projekty na rzecz fortyfikacji jako dziedzictwa 
kultury 
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3 FORTE CULTURA   
SZLAK KULTUROWY EUROPEJSKICH ZABYTKÓW FORTYFIKACJI  

Dziedzictwo kultury - świat wrażeń- radość podróżowania  

Europejski Szlak Kulturowy 
FORTE CULTURA jest 
pierwszym produktem 
turystycznym powstałym 
specjalnie dla wspierania 
turystyki fortyfikacyjnej 
we wszystkich regionach 
Europy. Jego zadaniem 
jest prezentacja 
unikatowej architektury i 
nadzwyczaj szerokiej 
oferty turystycznej w 
zakresie fortyfikacji 
zabytkowych pod jedną 
marką.  

FORTE CULTURA udziela 
informacji na silnie 
konkurującym rynku 
turystycznym  

 o europejskiej sztuce 
architektury 
fortyfikacyjnej jako 
unikatowym 
dziedzictwie 
kulturowym 

 o szerokim zakresie 
atrakcji turystycznych 
dla różnych grup 
docelowych 

 o ofertach 
turystycznych w 
zakresie turystyki 
kulturowej i aktywnej. 

 
 
FORTE CULTURA przekazuje podstawową wiedzę i tworzy nowe rozumienie atrakcyjnego „ŚWIATA 
FORTYFIKACJI" u wszystkich podmiotów rynkowych, prezentuje ofertowany przezeń „ŚWIAT 
WRAŻEŃ" i rozwija interesujący „ŚWIAT PODRÓŻY".  
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3.1 Przygotowanie zabytków fortyfikacyjnych do wykorzystania turystycznego  

Pojęcie „architectura miltaris” oznacza starożytną sztukę budowlaną służącą ochronie ludzi, ich 
dobytku i przestrzeni życiowej, co stanowi jedyne w swoim rodzaju dziedzictwo kilku tysięcy lat 
historii Europy. Jednak nie jest ono właściwie przygotowane do wykorzystania w turystyce. 

Niezależnie od kategorii naukowych, architektonicznych czy czysto historycznych, FORTE CULTURA 
dokonuje wstępnego, skrojonego na rynek turystyczny podziału na następujące epoki: 

I. ZABYTKOWE BUDOWLE FORTECZNE  

Symbol Nazwa Cechy szczególne Przykłady 

Epoka do 500 r. po Chrystusie (okres rzymski) 

 
Linia umocnień 

Liniowe instalacje obronne służące ochronie większych 
obszarów, takie jak instalacje graniczne, fortyfikacje 
liniowe lub terytorialne 

Limes 

Mur Chiński 

 Rzymski obóz 
wojskowy, 
castrum 

obozy wojskowe o regularnych kształtach 
geometrycznych, ze wszystkimi znanymi w danym czasie 
urządzeniami obronnymi, przeznaczonymi dla wojska lub 
powołanych pod broń mieszkańców  

Saalburg (DE) 

Aosta (IT) 

Augst (SUI) 

Epoka od 500 r do 1500 r. (Średniowiecze) 

 

średniowieczna 
budowla 
umocniona 

średniowieczny zamek ufortyfikowany / średniowieczny 
zamek z murami, wałami obronnymi, fosami, basztami - 
bez elementów fortyfikacyjnych przeciwko artylerii 

Château Gaillard (FR) 
Zamek Friedberg (DE) 
Zamek Sterrenberg (DE) 

 

średniowieczne 
miasto 
ufortyfikowane 

Miasto otoczone średniowiecznymi budowlami 
fortecznymi, najczęściej murami z bramami i basztami 

Olesnica (PL) 
Bad Münstereifel (DE) 
Fribourg (SUI) 

Epoka od 1500 r. do 1900 r. (nowożytność) 

 Pojedyncze 
twierdze 

Wolno stojąca obronna budowla militarna, najczęściej 
składająca się z budynków o funkcji militarnej, wałów, fos, 
bastionów i stanowisk artyleryjskich. 

Twierdza Mont Royal 
Twierdza Malbork (PL) 
Twierdza Königstein (DE) 

 Ufortyfikowane 
miasto idealne 

Miasto o charakterze militarnym zaprojektowane przez 
architektów i inżynierów wojskowych w okresie renesansu, 
na planie gwiazdy lub szachownicy, wraz z otaczającymi je 
budowlami fortyfikacyjnymi. 

Neuf Brisach (FR) 
Kolobrzeg (PL) 
Terezin (CZ) 
Zamosc (PL) 

 Ufortyfikowane 
miasto 

Miasto otoczone nowoczesnymi budowlami fortecznymi o 
nieregularnej geometrii 

Germersheim (DE) 
Diest (BE) 
Ferrara (IT) 

 
System 
fortyfikacji 

Centralna twierdza otoczona łańcuchem mniejszych 
fortyfikacji, takich jak forty, baterie, do obrony miast i 
placów broni 

Luksemburg (LUX) 
Koblencja (DE) 
Modlin (PL) 
Torun (PL) 

 
Cytadele 

Samodzielne, zbudowane często na regularnym planie 
geometrycznym i wyposażone w bastiony miasta, ostatni 
punkt obrony 

Jasna Góra (PL) 
Warszawa (PL) 
Moguncja (DE) 
Jülich (DE) 

 
Zamek warowny 

Zamek wyposażony w elementy fortyfikacji, służące do 
obrony przed napastnikami lub mające funkcje wyłącznie 
ozdobne 

Zamek Ksiaz (PL) 
Zamek Kronborg (DEN) 

 
Zamek obronny 

Średniowieczny zamek obronny, po pojawieniu się broni 
palnej uzupełniony o nowożytne budowle fortyfikacyjne 
lub przebudowany 

Zamek Stahleck (DE) 
Zamek Katz (DE) 
Zamek Eger (HU)  

 
Kościół warowny 

Katedra, bazylika, klasztor, fundacja, ale także kościół 
wiejski, wyposażone w typowe budowle fortyfikacyjne 
umożliwiające zastosowanie broni palnej 

Bazylika Esztergom (HU) 
Klasztory Melk (AT) 
Klasztory Göttweig (AT) 

 Linia umocnień 
Liniowe instalacje obronne służące ochronie większych 
obszarów, takie jak instalacje graniczne, fortyfikacje 
liniowe lub terytorialne 

Graacher Schanze (DE) 
Torres Vedras (POR) 
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Twierdza wodna Heldrungen (DE) 

 
Zamek warowny Hohenzollern (DE)         Idealne miasto-twierdza Palmanova (IT) 

 

II. FORTYFIKACJE DWUDZIESTOWIECZNE 

Symbol Nazwa Cechy szczególne Przykłady 

Okres od 1900 r. do 1945 r. (fortyfikacje wojen światowych) 

 Schrony, 
stanowiska 
strzeleckie 

Silnie umocnione pomieszczenie lub kompleks 
pomieszczeń z żelazobetonu, znajdujący się głównie pod 
ziemią 

Heldsberg (SUI) 
Krattigen (SUI) 

 Schrony 
nadziemne 

Silnie umocnione pomieszczenie lub kompleks 
pomieszczeń z żelazobetonu, znajdujący się głównie nad 
ziemią 

Berlin (DE) 
Kościół-schron w 
Düsseldorfie (DE) 

 
 
 

System 
schronów 

Silnie umocniony, wielkopowierzchniowy system 
podziemnych pomieszczeń ochronnych i funkcjonalnych 

Kompleks Riese (PL) 
Wilczy Szaniec (PL) 

 Linia umocnień 
Liniowe instalacje obronne służące ochronie większych 
obszarów, takie jak instalacje graniczne, fortyfikacje 
liniowe lub terytorialne 

Linia Zygfryda 
Wał Atlantycki 
Linia Mołotowa 

Okres 1945 r. do 1990 r. (fortyfikacje z czasów atomowych oraz Zimnej Wojny) 

 
Schron 

Silnie umocnione pomieszczenie lub kompleks 
pomieszczeń z żelazobetonu, znajdujący się głównie pod 
ziemią 

Schron dowództwa 
Narodowej Armii Ludowej 
(NRD) i Bundeswehry 

 Linia umocnień 
Liniowe instalacje obronne służące ochronie większych 
obszarów, takie jak instalacje graniczne, fortyfikacje 
liniowe lub terytorialne 

Żelazna Kurtyna 

 

3.2 Badania poświęcone stanowi budowli fortyfikacyjnych jako europejskiego 
dziedzictwa kultury 

Pod kierownictwem ECCOFORT e. V. prowadzone są badania zaskakująco gęstej i licznej sieci budowli 
fortyfikacyjnych w Europie. Badane epoki pokrywają się ze wskazanymi wyżej, a więc począwszy od 
rzymskiego limes, a skończywszy na Żelaznej Kurtynie. W roku 2013 ECCOFORT e. V. stworzyło 
pierwszą, stale uzupełnianą mapę poglądową fortyfikacji jako dziedzictwa kulturowego w Europie 
środkowej.  

Początkowo nacisk położono na okres między późnym średniowieczem a nowożytnością (patrz mapa 
na następnej stronie). Obecnie trwają badania na obszarze Europy Zachodniej oraz odnośnie do 
fortyfikacji z XX wieku.  

©magann 
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3.3 ŚWIAT PODRÓŻY do fortyfikacji zabytkowych skupionych wokół szlaku 
kulturowego FORTE CULTURA 

3.3.1 ŚWIAT WRAŻEŃ jako cel podróży 

W wielu miejscach fortyfikacje zabytkowe stały się centrami kultury i turystyki. Potężne mury 
obronne stanowią niezwykle inspirujące kulisy dla szerokiego spektrum ofert turystycznych i atrakcji 
dla młodych i starych. 

Mowa tu o wydarzeniach kulturalnych (koncertach, festiwalach, spektaklach teatralnych), muzeach i 
wystawach, ofertach dla rodzin i dla dzieci, imprezach sportowych, imprezach wojskowo-
historycznych, rekonstrukcjach bitew, ofertach kulinarnych i noclegach, krajobrazach i ofertach 
kulturalnych, parkach i ogrodach, tajnych budowlach, miejscach pamięci i pomnikach. 

Wyjątkową wartość poznawczą tych ofert FORTE CULTURA czyni centrum swojej oferty imprez 
turystycznych, której celem jest także pokazanie przemiany surowych budowli obronnych w ciekawe 
miejsca niezwykłych wrażeń.  

 

3.3.2 Grupy docelowe turystyki fortyfikacyjnej 

Dzięki nadzwyczaj bogatej ofercie turystycznej fortyfikacji zabytkowych szlak FORTE CULTURA może 
być interesujący dla niemal każdej grupy docelowej. Przede wszystkim jednak może stanowić 
inspirację do odwiedzenia niemal każdego regionu Europy przez turystów indywidualnych.  

W ramach szlaku najciekawsze wydają się następujące atrakcje:  

Grupa docelowa Zakres tematyczny (wybór) 

Dzieci  

młodzież  

i rodziny 

 

 wycieczki klasowe  

 obozy dla dzieci i młodzieży (np. zamek Torgau) 

 centra zabawy dla dzieci i nauki (jak twierdza Petersburg w Erfurcie) 

 schroniska młodzieżowe usytuowane w warowniach  
(jak np. w Windischleuba, Heldrungen, Kronach, Koblencji) 

 twierdze młodzieżowe (Neuerburg) 

 quizy i gry przygodowe (Fort Monostor, Węgry) 

 tematyczne wycieczki z przewodnikiem i warsztaty  

 festiwale młodzieżowe 

Turystyka kulturowa 

 

 spektakle teatralne, koncerty, festiwale  

 zwiedzanie  

 muzea, wystawy tematyczne, oprowadzanie przez przewodnika 

 rekonstrukcje bitew historycznych  

 podróże kulinarne  

 podróże zdrowotne   

Turystyka aktywna 

 

 trasy rowerowe i piesze (np. wzdłuż Mozeli, wspinaczka nad Mozelą, 
wspinaczka nad Renem) 

 trasy wodne, ewentualnie z możliwością skorzystania ze statku 
wycieczkowego 

 imprezy sportowe (maraton srebrnogórski, wyścigi łodzi w Peschiera del 
Garda, Włochy),  

 wycieczki na łono natury wokół systemów fortyfikacji itp. 

Eksperci 

 

 architektura fortyfikacyjna poszczególnych epok i rodzajów 

 historia architektury fortyfikacyjnej poszczególnych państw  

 budowa fortyfikacji, historia wojskowości i konstrukcji broni itp. 
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Ze względu na swoją specjalizację eksperci stanowią wprawdzie nieliczną, ale bardzo ważną grupą, 
oczekującą szczegółowych informacji specjalistycznych. Osoby takie, będące dysponując ogromną 
wiedzą, są ważnymi multiplikatorami wiedzy o zabytkowych fortyfikacjach i ich atrakcyjności 
turystycznej, poprzez swoje publikacje, wykłady i imprezy. Są to między innymi liczne stowarzyszenia 
lokalne i animatorzy wolnego czasu. 

 

3.3.3 Rekomendacje turystyczne  

W pierwszym kroku FORTE CULTURA tworzy rekomendacje turystyczne dla istotnych grup 
docelowych.  

We współpracy z wybranymi 
organizatorami podróży 
planujemy w średniej 
perspektywie czasowej stworzyć 
konkretne oferty, z możliwością 
wykupienia.  

Na podstawie interesujących pod 
względem turystycznym ofert 
wydarzeń związanych z 
zabytkowymi fortyfikacjami, 
uzupełnionych o odpowiednie 
oferty w danym regionie, 
tworzymy opisy podróży, 
zachęcając do odwiedzania 
konkretnych zabytków. W ten 
sposób są one zaprezentowane i 
omówione na rynku turystycznym 
w szczególny sposób.  

Wizerunek tematycznego szlaku 
kulturowego zwiększa 
zainteresowanie.   

Dotychczas opracowano 50 
tematycznych rekomendacji 
wyjazdowych o szerokim spektrum 
tematycznym, w których opisano 
ponad 100 fortyfikacji 
środkowoeuropejskich wraz z 
atrakcjami turystycznymi i 
stronami internetowymi.  

 

 

Koncentracja na konkretnych segmentach i rodzajach turystyki 

Rekomendacje FORTE CULTRA koncentrują się na ofertach rosnącego segmentu turystyki kulturalnej 
i turystyki aktywnej. 

Rozróżniamy przy tym między różnymi rodzajami podróży: są podróże wypoczynkowe, nastawione na 
zwiedzanie, weekendowe, naukowe, wycieczki, trasy aktywnego wypoczynku itp. 
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Segment turystyki Spektrum tematyczne 

Turystyka kulturowa 

 

 Turystyka miejska i zwiedzanie 

 Turystyka dziedzictwa kultury 

 Turystyka historyczna 

 Turystyka eventowa 

 Turystyka krajobrazowa 

 Wellness / rekreacja 

 Turystyka kulinarna itd. 

 Turystyka fotograficzna itd. 

Turystyka aktywna 

 

 Turystyka rowerowa 

 Turystyka piesza 

 Turystyka wodna 

 Sport, sporty ekstremalne 

 Caravaning 

 Turystyka przyrodnicza 

Czas trwania wycieczek jest elastyczny. Program obejmuje zarówno kilkugodzinne, jak i wielodniowe 
podróże, w tym także jedno- albo dwutygodniowe. 

 

 

 

 

    

  

Twierdza Königstein (Niemcy) 

Twierdza Kufstein (Austria) 

Twierdza Kostrzyn [Polska] 

 

Fort Thüngen [LUX] 

Fort Thüngen [Luksemburg] 
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4 SKUTECZNY MARKETING SZLAKU KULTUROWEGO FORTYFIKACJI ZABYTKOWYCH 

Dziedzictwo kultury fortyfikacje zabytkowe - pełne  życia! 

Jakość i kreatywność marketingu decyduje o sukcesie rynkowym oferty turystycznej.  

Stworzenie planu marketingowego dla fortyfikacji zabytkowych jako dziedzictwa kultury w ramach 
współpracy transnarodowej wypełnia pewną lukę w tym zakresie. Fortyfikacje wszelkiego rodzaju i 
związane z nimi atrakcje po raz pierwszy są prezentowane pod jednolitą marką i przy zastosowaniu 
jednolitej wizualizacji, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oto możliwy stał się nowy wymiar 
obecności rynkowej dla fortyfikacji zabytkowych. Należy przy tym odróżniać dwa odrębne pola 
działania: 

1. marketing produktu turystycznego Szlak Kulturowy „FORTE CULTURA" 

2. marketing poszczególnych fortyfikacji zabytkowych wraz z ich ofertą turystyczną 

Oba te elementy są ze sobą blisko powiązane, ale mogą być wykorzystywane także odrębnie.  

 

4.1 Strategia marketingowa produktu turystycznego Szlak Kulturowy Fortyfikacji 
Zabytkowych „FORTE CULTURA” 

4.1.1 Cele marketingowe szlaku kulturowego 

Najważniejszym celem marketingu jest pozycjonowanie szlaku kulturowego i związanych z nim 
atrakcji na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym. Istotnym elementem podnoszącym 
jakość jest tutaj pozytywny wizerunek jako wspieranego ze środków unijnych europejskiego szlaku 
kulturowego.  

Celem jest przede wszystkim uzyskanie odpowiednich efektów gospodarczo-turystycznych dla 
fortyfikacji zabytkowych i ufortyfikowanych miast biorących udział w projekcie (patrz punkt 5). W 
szczególności chodzi o zwiększenie liczby odwiedzających, a tym samym wzmocnienie oddziaływania 
ekonomicznego, finansowego i społeczno-kulturowego, a także w zakresie ochrony zabytków na 
rzecz miast utrzymujących fortyfikacje.  

Ponadto celem jest uzmysłowienie znaczenia tego bogatego i rozproszonego na dużym obszarze 
dziedzictwa kulturowego, a także lepsze zrozumienie opinii publicznej, polityków i przedsiębiorców 
dla tego bogactwa. Podział na kategorie przedstawiony w punkcie 3 bardzo ułatwia zwiększenie 
rozpoznawalności.  

Zabytkowe fortyfikacje to „historia Europy w wymiarze architektonicznym” oraz bardzo wydajny 
„nośnik informacji”, w którym można skorzystać z bardzo interesującej oferty atrakcji.  

 

4.1.2 Obszary docelowe międzynarodowego marketingu szlaku kulturowego  

Marketing szlaku kulturowego jest zasadniczo zorientowany na Europę, przy czym zarejestrowano już 
sprzężenie zwrotne z Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.  

Jednak ze względu na gęstość i rozkład grup docelowych turystyki kulturalnej i aktywnej 
najważniejszą grupą docelową są turyści europejscy. W aktualnej fazie rozwoju główny nacisk 
położono na Europę środkową, między Bałtykiem a Adriatykiem. Tutaj właśnie opracowywanych 
jest najwięcej propozycji podróży kulturowych i turystyki aktywnej, dzięki czemu źródła i cele 
turystyki fortyfikacyjnej są w dużym stopniu zgodne przestrzennie.  

Jak dotąd najważniejsze narzędzia marketingowe są wytwarzane dla obszarów niemieckojęzycznych 
oraz w języki angielskim. Stworzono już także pierwsze produkty marketingowe dla Włoch, Węgier i 
Polski. Ta działalność będzie rozszerzana.    
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4.1.3 Znak towarowy i logotyp FORTE CULTURA® 

FORTE CULTURA jest chronionym międzynarodowo znakiem towarowym.  

Główne logo szlaku 
kulturowego identyfikuje 
unikatową architekturę 
fortyfikacyjną. Zostało 
utworzone na bazie układu 
ufortyfikowanego miasta 
idealnego i jest bardzo łatwo 
rozpoznawalny.  

 

 

4.1.4 Regionalne klastery marketingowe 

Zadeklarowanym celem szlaku kulturowego jest zaprezentowanie regionalnej 
specyfiki dziedzictwa fortyfikacyjnego i stworzenie odpowiednich 
rekomendacji turystycznych.  

W tym celu możliwe jest uzupełnianie głównego logo o ugrupowania 
regionalne lub historyczne. I tak na przykład można tworzyć logotypy 
podrzędne dla  

 „Historycznych fortyfikacji regionu Ren-Men-Mozela”  

 „Fortyfikacje nad Łabą" 

 „Historyczne fortyfikacje pruskie" 

 „Frankońska sztuka budowy fortyfikacji"   

Odpowiednie nazwy są dopisywane do logotypu pod łukiem. 

Prezentacja tego rodzaju zgrupowań przy użyciu logotypy umożliwia tworzenie regionalnych 
klasterów marketingowych. 

W ten sposób można połączyć interesujące fortyfikacje zabytkowe danego regionu albo powiązane ze 
sobą tematycznie w ramach wspólnoty marketingowej FORTE-CULTURA. Dzięki temu istnieje 
możliwość tworzenia i rozprowadzenia zindywidualizowanych instrumentów marketingowych we 
współpracy z oddziałem w Berlinie. Dobrym przykładem takiego działania są warownie frankońskie. 

 

4.1.5 Instrumenty i produkty marketingowe szlaku kulturowego 

W ramach projektu europejskiego FORTE CULTURA w latach 2012-2014 stworzono już szereg 
instrumentów marketingowych, które stały się projektami prototypowymi dla przyszłych działań 
marketingowych. Są to: 

1 tradycyjne produkty drukowane  

2 
marketing internetowy (stale 
rozwijany) 

3 narzędzia specjalne 

4 artykuły reklamowe 

 
Narzędzia te są stale rozwijane i rozszerzane.  
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1. Wybór produktów drukowanych dla szlaku kulturowego  

Folder ze zdjęciami 

8 stron 

 

 

 

 

 
Przewodnik turystyczny  
Zabytkowe fortyfikacje między  
Bałtykiem a Adriatykiem 

Broszura 120 stron 

 

 

 

 

 
Katalog FORTE CULTURA – rekomendacje turystyczne  

 

 
A ponadto plakaty, ulotki, rollupy itp.  
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Produkty drukowana dla klastera marketingowego „Frankońska sztuka budowy fortyfikacji" 

W celu zaprezentowania regionalnego dziedzictwa fortyfikacyjnego  
(takiego jak warownie nad Renem, Menem i Mozelą) tworzone są ulotki i 
plakaty tematyczne, później także dalej idąca dokumentacja oraz 
narzędzia przekazywania informacji. Patrz jako przykład – „Frankońska 
sztuka budowy fortyfikacji”. 

Współpraca z partnerami regionalnymi odbywa się na podstawie 
porozumienia o kooperacji (zdjęcie; podpisanie umowy o kooperacji 
„Warownie frankijskie” w Kronach).  

 

 

 

    

 

2. Marketing internetowy dotyczący szlaku kulturowego 

Głównym instrumentem jest dwujęzyczny obecnie portal turystyczny www.forte-cultura.eu.  
Łączy on informacje na temat:  

 fortyfikacji zabytkowych jako dziedzictwa kulturowego Europy,  

 świat wrażeń w zabytkowych fortyfikacjach oraz  

 świat podróży do fortyfikacji zabytkowych, a także 

 działania europejskiej sieci współpracy. 

W Świecie podróży 
opublikowano już 
pierwsze rekomendacje 
turystyczne. 

Za pośrednictwem portalu 
dystrybuowane są 
zdygitalizowane druki i 
publikacje, takie jak 
Przewodnik FORTE 
CULTURA , prospekt ze 
zdjęciami, newsletter itp. 

Portal jest powiązany 
linkami ze stronami 
współpracujących 
fortyfikacji oraz organizacji 
turystycznych. 

Dalsze narzędzia e-
marketingu, takie jak 
kalendarze wydarzeń, 
mapy interaktywne itp. są 
już gotowe lub 
przygotowywane. 
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3. narzędzia specjalne 

Wystawa wędrująca  

Wędrująca wystawa na temat środkowoeuropejskiego dziedzictwa fortecznego, obejmująca 10 
wielkoformatowych tablic (w języku angielskim) jest obecnie prezentowana w Weronie (Włochy).  

 

 
Mapa stany 
skategoryzowanych 
fortyfikacji zabytkowych w 
Europie 

Forschung ECCOFORT e.V. 

 

 

 

 

 
Prezentacja filmowa 

zur  
FORTE CULTURA 
Podróż przez 
Niemcy, Polskę, 
Węgry, Słowację, 
Włochy i Austrię. 

Tablice ścienne  

wyróżniające 
warownie 
uczestniczące w 
programie 

 

 
 
4. Artykuły marketingowe 

Możliwe jest skorzystanie z szerokiego 
spektrum popularnych artykułów 
marketingowych, takich jak naklejki, 
długopisy, pamięci USB, torby, latarki, 
smycze, plecaki, bloki rysunkowe itp. 
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4.1.6 Program marketingowy szlaku kulturowego w średniej perspektywie czasowej 

W perspektywie średnioterminowej program marketingowy szlaku kulturowego przewiduje dalszy 
rozwój i przemyślane stosowanie narzędzi marketingowych.  

W przyszłości planowane jest rozszerzenie o następujące elementy: 

 sprawozdania z podróży/atrakcji w ramach FORTE CULTURA (włącznie z możliwością 
ściągnięcia) 

 mediateka z możliwością wstawienia filmów, zdjęć, relacji dotyczących szlaku kulturowego 

Ponadto w centrum uwagi działań marketingowych dla szlaku kulturowego pozostają: 

 

Zarządzanie jakością  Znak towarowy FORTE CULTURA® reprezentuje wysoką jakość atrakcji w 
zabytkowych fortyfikacjach. Strategia rozwojowa przewiduje przyjęcie 
standardów jakościowych (infrastruktura turystyczna, szkolenia 
przewodników, stosowanie logotypu, treści publikacji itp.) w celu 
spełnienia oczekiwań jakościowych. 

Certyfikacja  Europejski Szlak Kulturowy FORTE CULTURA stara się spełnić warunki 
certyfikacji jako Europejski Szlak Kulturowy (Szlak Kulturowy Rady 
Europy) przez Europejski Instytut Szlaków Kulturowych w Luksemburgu. 

Marketing internetowy Listy mailngoe, kupony, media społecznościowe, marketing, affiliate 
marketing 

Public relations Regularne sprawozdania dla różnego typu mediów krajowych i 
międzynarodowych. 

Druki i marchandising Opracowanie i międzynarodowa dystrybucja publikacji i materiałów 
reklamowych na temat szlaku kulturowego przy wykorzystaniu 
odpowiednich wzorców. 

Dystrybucja Rozpowszechnianie rekomendacji turystycznych przez/wśrod 
poważnych oferentów imprez turystycznych 

Targi Regularne prezentacje szlaku kulturowego i sieci współpracy na 
międzynarodowych targach turystycznych, takich jak Międzynarodowe 
Targi Turystyczne w Berlinie. 

Imprezy Regularne konferencje, sympozja i warsztaty w ramach współpracy 
sieciowej w celu rozbudowania sieci współpracy i rozwoju 
prezentowanych treści. 
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4.2 Strategie marketingowe dla fortyfikacji zabytkowych i ich ofert turystycznych 

Zainteresowani gospodarze fortyfikacji zabytkowych mogą korzystać z różnych możliwości 
REKLAMOWANIA SWOICH OFERT poprzez współpracę sieciową. 

Z jednej strony pojawiają się różnorodne ogólne efekty programu marketingowego dla szlaku 
kulturowego. Ponadto poszczególne podmioty zarządzające zabytkowymi fortyfikacjami mogą 
korzystać z marketingu indywidualnego poprzez informacje, linki, publikacje, zapowiadanie imprez 
lub wystaw.  

Celem jest zwiększenie transparentności danej fortyfikacji na rynku turystycznym, na przykład w 
celu zwiększenia liczby odwiedzających i podwyższenia dochodów z turystyki.  

To z kolei powinno doprowadzić do realizacji dalszych efektów finansowych, gospodarczych i 
socjalnych, w tym utrzymania i zagospodarowania fortyfikacji zabytkowych i rozwoju turystyki w 
danym mieście czy danej gminie. W tym punkcie cele gospodarcze pozostają spójne z celami szlaku 
kulturowego FORTE CULTURA. 

Dzięki współpracy w ramach sieci zabytków fortyfikacyjnych można m. in.: 

 rozszerzyć swoją aktywność marketingową na rzecz historycznych fortyfikacji na poziom 
krajowy lub międzynarodowy  

 znacząco zwiększyć poziom rozpoznawalności i akceptacji  

 rozszerzyć obszar oddziaływania geograficznego  

 zwiększyć transfer wiedzy ku konsumentom (historia, architektura, oferty turystyczne i 
infrastruktura). 

 

4.2.1 Specjalne narzędzia marketingowe dla fortyfikacji zabytkowych 

Dodatkowo i w połączeniu z marketingiem szlaku kulturowego udostępniamy różne instrumenty 
marketingowe na rzecz poszczególnych fortyfikacji, przede wszystkim drogą internetową.   

1. Portal marketingu internetowego www.forte-cultura.eu 

 profile lokalizacji / portrety poszczególnych warowni (włącznie z możliwością pobrania) 

 linki do poszczególnych warowni i ich organizacji 

 kalendarz wydarzeń w fortyfikacjach 

 mediateka z możliwością wstawienia filmów, zdjęć, relacji dotyczących danego zabytku 
architektury obronnej 

Instrumenty internetowe dla poszczególnych fortyfikacji – będące w fazie rozwoju  

 prezentacja planu architektonicznego na mapie cyfrowej 

 interaktywne profile lokalizacji (włącznie z możliwością ściągnięcia) 

 interaktywna mapa cyfrowa z profilem lokalizacji 

 marketing mailowy  

 księgarnia internetowa z recenzjami książek branżowych 
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Planowane działania w ramach marketingu internetowego  

 Couponing (rozprowadzanie kuponów na oferty turystyczne w zabytkowych fortyfikacjach) 

 Social Media Marketing (wykorzystanie mediów społecznościowych do marketingu, 
zwiększenia poziomu znajomości ofert i poprawy wizerunku) 

 

2. Druki i marchandising 

 wielojęzykowe regionalne foldery z fotografiami, ulotki itp. informacje o lokalizacjach i 
trasach turystycznych 

 rekomendacje turystyczne FORTE CULTURA, w wielu językach 

 Profile lokalizacji / portrety poszczególnych warowni, w wielu językach 

 

3. Portal nieruchomości ułatwiający poszukiwanie inwestorów i użytkowników 

W wielu zabytkowych fortyfikacjach i ufortyfikowanych miastach stoją puste budynki i 
pomieszczenia. Pustostany zwiększają koszty zagospodarowania i przyspieszają erozję.  

Poszukiwani są inwestorzy lub użytkownicy dla danego zabytku lub jego części, którzy podejmą się 
trudu utrzymania zabytku, jego pielęgnacji, a także rozszerzenia oferty turystycznej lub rekreacyjnej. 
W tym celu tworzony jest portal nieruchomości, na którym podmioty zarządzające zabytkowymi 
fortyfikacjami oraz gminy będą mogły publikować swoje oferty.  
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5 EFEKTY DZIAŁANIA SZLAKU KULTUROWEGO ORAZ MARKETINGU NA RZECZ ZABYTKOWYCH 

WAROWNI  

5.1 Trwałe oddziaływanie na rzecz utrzymania, zagospodarowania i finansowania 
fortyfikacji zabytkowych jako dziedzictwa kultury  

Europejski Szlak Kulturowy FORTE CULTURA i opisane instrumentarium marketingowe zostały 
stworzone i działają mając jasny cel, jakim jest utrzymanie fortyfikacji zabytkowych jako dziedzictwa 
kultury, a także włączenie ich architektury, bogactwa ich historii i atrakcji do świata potrzeb 
kulturalno-turystyczych współczesnego społeczeństwa.  

Aby to osiągnąć należy przede wszystkim osiągnąć efekty turystyczno-gospodarcze oraz nowe źródła 
przychodów, utrzymać lub stworzyć nowe miejsca pracy, a także znaleźć nowe źródła finansowania 
poszczególnych zabytków, miast i organizacji.  

Współpraca jest korzystna zwłaszcza dla 

 miast-twierdz i gmin 

 stowarzyszeń i podmiotów działających społecznie 

 właścicieli, operatorów i zarządców fortyfikacji zabytkowych  

 lokalnej turystyki, gastronomii i hotelarstwa 

 organizatorów imprez i wystawców  

 operatorów infrastruktury turystycznej, takiej jak szlaki piesze i ścieżki rowerowe, urządzenia 
usługowe 

 organizatorów podróży i agencji turystycznych, a także wielu innych podmiotów.  

Szlak kulturowy i właściwy marketing na rzecz zabytków fortyfikacyjnych prezentują same zabytki 
oraz związaną z nimi ofertę turystyczną na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wiąże się to 
zawsze z marketingiem na rzecz danej lokalizacji i danego miasta. W ten sposób zwiększa się zakres 
oddziaływania podmiotów lokalnych, tworzą się i wzmacniają związki z międzynarodowymi rynkami 
turystycznymi. Odbywa się to w ścisłej współpracy z miejscowymi podmiotami. 

Możliwe efekty marketingowe: 

1. zwiększenie widoczności i liczby osób korzystających z ofert turystycznych związanych z 
fortyfikacjami, a także ich otoczeniem, miastem, regionem 

2. zwiększenie poziomu rozpoznawalności na poziomie krajowych i międzynarodowym 

3. zwiększenie liczby odwiedzających dzięki pozyskaniu nowych grup docelowych ze znacznie 
większego obszaru oddziaływania, a także poprzez zwiększenie liczby osób 
przyjeżdżających ponownie 

Daje to następujące efekty długoterminowe: 

Efekty ekonomiczne 

 wzrost przychodów związanych z zabytkiem dzięki zwiększonemu popytowi wśród turystów 

 wzrost wpływów finansowych w najbliższej okolicy dzięki zwiększonemu wykorzystaniu 
infrastruktury turystycznej i gospodarki turystycznej, a także zwiększeniu siły nabywczej  

 zwiększenie obrotów i wykorzystania oferty gastronomicznej 

 zwiększenie konkurencyjności na trudnym rynku turystycznym 

 zwiększenie rentowności inwestycji (publicznych) w infrastrukturę turystyczną, ofertę 
turystyczną i substancję budowlaną 

 stymulowanie rozwoju infrastruktury turystycznej 
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 coraz większe odciążenie budżetów publicznych oraz efekt refinansowania wydatków 
publicznych 

 utrzymanie i stworzenie nowych miejsc pracy i źródeł przychodów  

 zagospodarowanie zabytków, a tym samym samofinansowanie 

 i wiele innych 

Efekty społeczno-kulturowe 

 efekt „zasysania” organizatorów imprez turystycznych i podróży, a tym samym rozszerzenie 
oferty kulturalnej także dla mieszkańców 

 integracja danego zabytku fortyfikacyjnego w nowoczesne życie miasta i regionu 

 włączenie zabytku do rozwoju gminy, miasta czy regionu 

 wzmocnienie poczucia tożsamości oraz jakości życia w mieście/gminie  

 poprawa wizerunku zabytku, miasta i regiony, a także tworzenie unikatowych propozycji 
sprzedaży 

 

5.2 Efekty specjalne dla instytucji i stowarzyszeń 

Jednym z najważniejszych przyczynków do zachowania, otoczenia opieką i zagospodarowania 
dziedzictwa kulturowego, jakim są zabytki fortyfikacyjne, jest tworzenie licznych organizacji, w 
których o dziedzictwo to dbają liczni wolontariusze, którzy mają niewiele środków, ale za to wiele 
entuzjazmu. Prowadzą badania, organizują imprezy, pielęgnują zabytki, próbują wymóc odpowiednie 
decyzje polityczne i dbają o zainteresowanie opinii publicznej. Bez tych podmiotów wiele fortyfikacji 
zabytkowych po prostu przestałoby istnieć. 

Organizacje te potrzebują ciągłego wsparcia dla swej nieocenionej pracy. Szlak kulturowy i związana z 
nim sieć współpracy wspomaga w szczególny sposób ich oddziaływanie na zewnątrz, percepcję ich 
działania oraz wysoką jakość merytoryczną.  

Transfer wiedzy i zdolność do działania 

Nie można nie doceniać oddziaływania na współpracę między samymi zarządcami fortyfikacji 
zabytkowych na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Wspólne interesy w zakresie turystyki 
fortyfikacyjnej oraz związanego z nią marketingu skutkują zacieśnieniem współpracy, wymianą 
doświadczeń, transferem wiedzy, a często także wspólnymi projektami.  

Dzięki temu korzystanie z fortyfikacji jako dziedzictwa kultury oraz ich zagospodarowanie opiera się 
na silniejszych fundamentach merytorycznych i ekonomicznych. Dzięki porównaniu z innymi 
lokalizacjami można również spojrzeć z nowego punktu widzenia na własną ofertę i odpowiednio ją 
rozbudować. 

 

5.3 Efekty dla branży turystyznej 

W postaci szlaku kulturowego FORTE CULTURA firmy turystyczne otrzymują dostęp do nowego 
produktu turystycznego o zasięgu międzynarodowym, który dąży do spełnienia kryteriów certyfikacji 
Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych.  

Jednocześnie możliwe jest uzyskiwanie kompleksowych materiałów z wiedzą podstawową i 
szczegółową, ułatwiającą tworzenie oferty podróży wzdłuż europejskiego szlaku kulturowego FORTE 
CULTURA. Bezpośrednie kontakty z poszczególnymi lokalizacjami oraz lokalnymi podmiotami 
gospodarczymi skracają drogę rozwoju gotowego produktu turystycznego. 

Stosowanie znaku towarowego FORTE CULTURA podnosi image szlaku kulturowego i wyróżnia 
podróże po szlaku na tle pozostałych ofert na rynku jako wyjątkowy segment o szczególnej 
atrakcyjności.  
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6 CZŁONKOSTWO W SIECI WSPÓŁPRACY EUROPÄISCHES FESTUNGSTOURISMUS UND 

FESTUNGSMARKETING NETZWERK E.V. W CELU ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 

Sieć współpracy otwiera nowe możliwości  

Członkostwo w stowarzyszeniu i sieci współpracy Europäischer Festungstourismus und 
Festungsmarketing Netzwerk e.V. jest warunkiem korzystania ze wszystkich różnorodnych możliwości 
marketingowych związanych z europejskim szlakiem kulturowym FORTE CULTURA. 

Ponadto efekty dla poszczególnych zabytków, miast czy regionów mogą być bardzo różnorodne. 
 

 Przystąpienie do sieci współpracy często nadaje nowe impulsy w zagospodarowaniu 
turystycznym zabytków, a także zwiększa zainteresowanie u decydentów, sponsorów czy 
partnerów z branży turystycznej.  

 Członkowie korzystają ze wspólnych doświadczeń i gotowego know-how, wypracowanego w 
ramach sieci, poprzez uczestnictwo w międzynarodowej wymianie informacji i doświadczeń 
zarządców i operatorów fortyfikacji zabytkowych i umocnionych miast. Wiedza fachowa, z 
której można skorzystać, obejmuje przy tym całe spektrum działalności związanej z takim 
zabytkiem, począwszy od prac restauracyjnych aż po marketing. 

 W ten sposób można uzyskać kontakt z całą siecią specjalistów i doradców z branży 
architektury obronnej, skorzystać z usług specjalistów i koncepcji, a także modeli najlepszych 
praktyk. 

 Członkowie sieci współpracy są regularnie zapraszani na konferencje i warsztaty.  

 Ponadto, o ile to tylko możliwe, można włączyć się w projekty międzynarodowe lub korzystać 
z ich wyników. I tak na przykład członkowie uzyskują dostęp do wyników projektu 
europejskiego Forte Cultura 2012-2014 i wielu związanych z nim publikacji.  

 Ponadto do dyspozycji pozostaje baza danych „System międzynarodowej wymiany 
informacji” o zabytkach fortyfikacyjnych.  

 Warsztaty, szkolenia online i publikacje zwiększają wiedzę o turystyce fortyfikacyjnej oraz 
marketingu z tym związanym. 

 Tworzenie regionalnych klasterów marketingowych jest jednym z istotnych celów 
rozwojowych sieci. Pozwala to na zwiększenie lokalnej i regionalnej percepcji na wszystkich 
poziomach oraz uzyskanie efektu synergii w międzynarodowej turystyce fortyfikacyjnej i 
marketingu. 
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7 DALSZE CELE ROZWOJOWE 

Europejski Szlak Kulturowy Fortyfikacji Zabytkowych FORTE CULTURA oraz sieć Europäisches 
Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk pozostają w początkowej fazie swojego 
rozwoju. Najważniejsze cele wspólnoty to stały rozwój sieci współpracy oraz implementacja rynkowa 
szlaku kulturowego. Ustalono przy tym następujące priorytety: 

 realizacja kolejnych projektów UE w celu implementacji szlaku kulturowego w Europie 
środkowej 

 ekspansja na obszar naddunajski i do Europy Zachodniej 

 tworzenie/dystrybucja rekomendacji turystycznych za pośrednictwem regionalnych i 
ponadregionalnych firm turystycznych  

 rozbudowa marketingu dotyczącego fortyfikacji na rzecz szlaku kulturowego i członków sieci 
poprzez tworzenie nowych instrumentów marketingowych, narzędzi online, np. systemu 
voucherów, biletów łączonych, systemów bonusowych itp. 

 system szkoleń online dla przewodników FORTE CULTURA, z egzaminem i certyfikatem 

 zainicjowanie i przeprowadzenie projektów wsparcia przez członków sieci i na ich rzecz, w 
różnych krajowych i europejskich regionach wsparcia i na różnych poziomach. 

 

Czytelników niniejszej informacji serdecznie zapraszamy do aktywnego współuczestnictwa. 

Bliższych informacji udziela biuro stowarzyszenia i sieci współpracy Europäisches Festungstourismus 
und Festungsmarketing Netzwerkes e.V. w Berlinie. 

Biuro Sieci 
Europäisches Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e.V.  
Dirk Röder 
Albertinenstrasse 1 
13086 Berlin 
Niemcy 
Tel.: +49.30.923721-0 
office@forts-2-market.net 

 

Narodowy Koordynator Polsk 
Miasto Kostrzyn nad Odra 
Agnieszka Zurawska-Tatala 
ul. Graniczna 2 
PL-66-470 
Tel.: +48.95.727 81 24 

 

Chętnie wysłuchamy wszelkich uwag i wskazówek. 

 


