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Rozwój Sieci Współpracy

Nowi członkowie Stowarzyszenia Europäisches Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e.V.
W pierwszej połowie 2017 r. do naszej Sieci Współpracy przyłączyły się kolejne ważne zabytki
fortyfikacyjne. Oznacza to zarówno wzrost atrakcyjności naszego Szlaku Kulturowego FORTE CULTUR,
jak i siły międzynarodowej współpracy na rzecz włączenia dziedzictwa kultura - zabytkowych
fortyfikacji - do rynków turystycznych. Po raz pierwszy partnerem naszej sieci stała się organizacja
francuska działająca na rzecz popularyzacji zabytków fortyfikacyjnych.

Germersheim nowym członkiem Sieci Współpracy
Podczas zorganizowanej przez miasto Germersheim i naszą sieć współpracy Regionalnej
Konferencji Zabytków Fortyfikacyjnych, która
odbyła się 2 marca 2017 r., burmistrz Macus
Schaile podpisał deklaracją przystąpienia do
naszej organizacji. Miejskie umocnienia Germersheim należały do najlepiej rozbudowanych
fortyfikacji nad Renem, wzniesionych przez
Królestwo Bawarii. Germersheim pracuje
intensywnie nad renowacją budynków i może

stanowić wzór do naśladowania, jak można
wykorzystywać dzisiaj istniejące jeszcze
fortyfikacje. To dziedzictwo architektury
podnosi atrakcyjność miasta i wspiera
turystykę. Miejskie biuro turystyczne przekazuje
mieszkańcom miasta i gościom szeroką ofertę
atrakcji, z których najważniejsze są doroczne
Dni Twierdzy.
www.germersheim.eu

Hartmut Röder wręcza burmistrzowi Marcusowi Schailemu tablicę Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA

L'Association des Amis de la Ligne Maginot d'Alsace (Stowarzyszenie Przyjaciół
Linii Maginota w Alzacji) pierwszym francuskim członkiem Sieci
Stowarzyszenie „Przyjaciół Linii Maginota w Alzacji“
należy do tych aktywnych organizacji, które utrzymują i
pielęgnują fortyfikacyjne dziedzictwo historyczne XX
wieku. Do ważnych zadań Stowarzyszenia należy
przypominanie przeszłości, oświata i informowanie o
skutkach wojny i zniszczeń.
Stowarzyszenie jest administratorem m. in. Fortu
Schoenenbourg oraz Szańca Etsch, które należą do
fortyfikacji Linii Maginota. www.lignemaginot.com
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Miasto Koblencja jako nowy członek wzmacnia cluster FORTE CULTURA
„Dziedzictwo fortyfikacyjne Ren-Men-Mozela”
W dniu 1 czerwca 2017 roku Bert Flöck, naczelnik Wydziału
Budownictwa Urzędu Miasta Koblencja ogłosił oficjalnie
przystąpienie do Sieci Współpracy i podpisał odpowiednią
deklarację. Miasto jest w niej reprezentowane przez
komunalne przedsiębiorstwo ds. terenów zielonych i
cmentarzy.
U zbiegu Mozeli i Renu Prusy stworzyły potężny klin. Nad
Twierdzą Koblencja i Renem góruje wysoko Twierdza
Ehrenbreitstein,
jedna
z
najciekawszych
atrakcji
turystycznych nad środkowym Renem, należąca do naszej
sieci już od 2016 r.
Obecnie również pozostałe zabytki fortyfikacyjne miasta
zostały włączone do Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA, a
także do wspólnych działań marketingowych pod marką
„Wielka Twierdza Koblencja-Ehbenreitstein”.

Bert Flöck i Dirk Röder prezentują tablicę
Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA

Zaczęły się już prace nad wspólnymi propozycjami tras
turystycznych w ramach szlaku. W centrum uwagi pozostają
przy tym oferty kulturalne i dla aktywnych turystów.
Obecnie miasto prowadzi liczne działania renowacyjne
poszczególnych elementów fortyfikacji, a także uczestniczy
w projektach międzynarodowych. Również w ramach tych
działań chodzi o wspieranie unikatowego charakteru i
tożsamości architektury fortyfikacyjnej miasta.

Fort Konstantin

Ufortyfikowane miasto Koblencja

Początek współpracy nad niemieckim Dunajem miasta Ulm i Neu-Ulm nowymi członkami Sieci Współpracy
Z okazji VIII Dni Twierdzy wiceburmistrz ds.
kultury, pani Iris Mann, podpisała w cytadeli
Wilhelmsburg w imieniu miast Ulm i Neu-Ulm
deklarację przystąpienia do naszej Sieci
Współpracy. Po twierdzy mogunckiej Ulm jest
drugą twierdzą Związku Niemieckiego, która od
współpracy międzynarodowej oczekuje nowych
impulsów dla turystyki fortyfikacyjnej i promocji
fortyfikacji. Za działania w zakresie tego
partnerstwa odpowiadać będzie spółka miejska

Premierowa inscenizacja „Aidy”, zamek Wilhelmsburg
w Ulm

forts-2-market-information-2017-06_pl.docx

Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT).
Również miasta Ulm i Neu-Ulm inwestują
celowo i długoterminowo w swoje dziedzictwo
fortyfikacyjne, pragnąc zaoferować nowe
doświadczenia turystom odwiedzającym miasta.
Imponującym przykładem takich działań jest
prezentacja opery Verdiego „Aida”.
www.tourismus.ulm.de
www.bundesfestung-ulm.de

Iris Mann wraz z Wolfgangiem Dieterichem Dirkiem
Röderem prezentuje tablicę Szlaku Kulturowego
FORTE CULTURA
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Marketing

Nowe narzędzia skutecznej promocji fortyfikacji i szlaków kulturowych
Najważniejszym celem naszej Europejskiej Sieci Współpracy jest coraz skuteczniejsze prezentowanie
dziedzictwa kultury, jakim są zabytkowe fortyfikacje, na międzynarodowych rynkach turystycznych, a
tym samym uzyskiwanie coraz większych korzyści z turystyki.
Nasze biuro w Berlinie pracuje nad ciągłym doskonaleniem instrumentów marketingowych, i to
zarówno w formie w tradycyjnych materiałów drukowanych, jak i informacji online. Wraz ze
stowarzyszeniem ECCOFORT e. V. stworzyło w ostatnich miesiącach nowe oferty i udostępniło je
członkom Sieci Współpracy.

Twierdza i oferta niezwykłych przeżyć w jednym - interaktywny profil internetowy dla
członków Sieci Współpracy - aż po strony ze sprzedażą biletów
Nasz
portal
turystyczny
FORTE
CULTURA
www.forte-cultura.eu
wzbogacił się o przejrzystą, bogatą w
informacje i praktyczną prezentację
jednego z zabytków fortyfikacyjnych
oraz jego różnorodnych ofert.
Na przykładzie miast Moguncja i
Germersheim nasze biuro w Berlinie
oraz stowarzyszenie ECCOFORT e. V.
stworzyło
kompaktową
stronę
internetową
z
najważniejszymi
informacjami na temat:
 zalecanych tras w ramach szlaku
kulturowego
 architektury fortyfikacyjnej i jej
historii
 szczegółowych ofert i atrakcji w
samych fortyfikacjach oraz miastach,
w których się znajdują
 wycieczek tematycznych i imprez
 aktywnych stowarzyszeń,
organizacji, przewodników
turystycznych i wielu innych
Wszystkie informacje zawierają bezpośrednie linki do danych oferentów, dzięki czemu zainteresowani
mogą szybko przenieść się na strony umożliwiające zamówienie przewodników czy rezerwację biletów.
Taki „One-Pager“ będzie w przyszłości należał do pakietu narzędzi marketingowych, z których
członkowie Sieci Współpracy będą mogli korzystać za darmo. Przykładową stronę poświęconą Germersheim można znaleźć tu: festungsstadt-germersheim

FORTE CULTURA - strona internetowa teraz także w wersji mobilnej
Skuteczny marketing wymaga dostosowania portali internetowych także
do użytkowania na urządzeniach mobilnych. W Niemczech już ponad
połowa wizyt w Internecie odbywa się przez takie urządzenia.
Aby dostosować się do tego trendu, portal turystyczny FORTE CULTURA
także został zoptymalizowany dla telefonów komórkowych i tabletów.
Dzięki temu wszystkie informacje na temat szlaku kulturowego można
zdobyć także mobilnie.
www.forte-cultura.eu
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FORTE CULTURA - Ulotka informacyjna dla członków
Sieci Współpracy
Media drukowane pozostaną jednym z najważniejszych źródeł
informacji w branży turystycznej. Udostępniane w odpowiednich
miejscach przekazują proste i jasne informacje dla każdego.
Paleta takich nośników informacji odnośnie do Szlaku Kulturowego
FORTE CULTURA wkrótce rozszerzy się o ulotkę dla członków Sieci
Współpracy. Będzie zawierała dane o lokalnym dziedzictwie
fortyfikacyjnym, o ofertach turystycznych, a także kontakty i linki do
podmiotów lokalnych.
Ulotki będzie można połączyć, tworząc wspólne, wielojęzyczne pakiety
informacyjne o fortyfikacjach współdziałających regionalnie.
Jednocześnie będzie można ściągnąć je z portalu.
Koszty produkcji zostaną pokryte ze składek członkowskich,
uzupełnionych o wkład własny zainteresowanego członka Sieci.
Projekt dla Germersheim
Turystyka

„Dziedzictwo fortyfikacyjne Górnego Renu”
FORTE CULTURA – tworzenie regionalnej marki i regionalnej sieci współpracy
Górny Ren był historyczną granicą między
wielkimi imperiami europejskimi, które aż
do II wojny światowej zabezpieczały ją
licznymi i znaczącymi fortyfikacjami. I tak
słynny budowniczy fortyfikacji Vauban
pozostawił
tu
świadectwo
swojej
działalności, podobnie jak Napoleon,
Hohenzollernowie czy Wittelsbachowie.

DZIEDZICTWO
FORTYFIKACYJNE
GÓRNY REN

Podczas konferencji na temat dziedzictwa
fortyfikacyjnego, która odbyła się 2 marca
2017 roku w Germersheim, uczestnicy
postanowili
pogłębić
współpracę
regionalną i transgraniczną wzdłuż górnego
Renu, w szczególności zaś uruchomić
promocję turystyki fortyfikacyjnej w
regionie przy wsparciu Szlaku Kulturowego
FORTE CULTURA.
Celem jest bardziej skuteczne gospodarcze,
kulturalne i
społeczne wykorzystanie
dziedzictwa kultury, jakim są zabytkowe
fortyfikacje, dzięki turystyce i współpracy.
W przedsięwzięciu uczestniczą organizacje
przyjaciół
fortyfikacji
i
miasta z Niemiec i Francji. W tym celu
stworzono nową markę regionalną FORTE
CULTURA pod nazwą „Dziedzictwo
Fortyfikacyjne Górny Ren”.
Dzięki Sieci Współpracy FORTS-2-MARKET
możliwy jest transfer dobrych doświadczeń
z innych regionów.
Dalsze informacje na temat konferencji
można znaleźć tu: Raport z konferencji.
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