Załącznik nr 7
Lista wybranych artykułów o Chełmnie 2018 (opublikowane bezpłatnie) i programów
TV.
Artykuły będące efektem współpracy Urzędu Miasta Chełmna z mediami
zapoczątkowanej w 2018 roku:
1. Chełmno – miasto zakochanych w magazynie Gospodyni nr 1/2019,
http://gospodyni.com.pl/gospodyni-nr-12019http://modnagospodyni.pl/divisions/17
Ekwiwalent: kwartalnik, artykuł o Chełmnie opublikowano na 4 pełnych stronach. Koszt
reklamy w tym przypadku wyniósłby 27 200 zł netto tj. 33456 zł brutto + nagłówek w
internecie: 1740 zł netto tj. 2140,2 brutto. Chełmno nie wydało żadnych środków
finansowych z budżetu miasta w 2018 roku na reklamę w tym magazynie. Ze strony miasta
główny specjalista ds. promocji przesłała materiały zdjęciowe i informacyjne do artykułu
oraz uzupełniła i przeprowadziła jego korektę. Źródło: cennik_gospodyni_2018_cogito
2. Konkurs Walentynkowy w magazynie Gospodyni 1/2019 i promocja w
mediach
społecznościowych http://modnagospodyni.pl/dzialy/konkursy-w-gospodyni-12019
3. Artykuł “Podróże do miast zakochanych – odwiedzamy Wenecję, Paryż i polskie
Chełmno” w lutowym wydaniu Magazynu Claudia, 02/2019, wyd. 16.01.2019 r.
https://www.claudia.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-kupic-lutowa-claudie
Informacje z Mediakit Claudia/Burda Media - kanały dystrybucji: wydanie papierowe
(sprzedaż:127 148 egz., czytelnictwo:1 490 000), strona internetowa claudia.pl (1 548 348
odsłon, 428 948 unikalnych użytkowników); facebook (153 484 fanów). Artykuł
o Chełmnie został opublikowany na 1 cała strona, po prawej stronie (najlepsza i najdroższa
strona) - koszt reklamy w tym przypadku wyniósłby 182 900 zł netto tj. 224 967 zł brutto.
Chełmno nie wydało żadnych środków finansowych z budżetu miasta w 2018 roku na
reklamę w tym magazynie. Ze strony miasta główny specjalista ds. promocji przesłała
materiały zdjęciowe do artykułu oraz przeprowadziła jego korektę. Źródło: Mediakit
Claudiahttp://www.burdamedia.pl/assets/mediakits/1bac2e1a0a309b3470aa6958f13f4087aafba988.pdf
4. Chełmno – miasto zakochanych w artykule “ePolonia • Da Łódź a Bydgoszcz”
Guardando all’Europa, Gianluca Ricci, magazyn PleinAir, Włochy, 06.02.2019 r.
Dziennikarz odwiedził Chełmno w ramach study tour w sierpniu 2018 roku realizując
materiał na temat kempingów i caravaningu, w tym i Chełmnie.

Wybrane bezpłatne publikacje informacji wysłanych z Urzędu Miasta Chełmna lub
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powstałych na ich podstawie:
1. Cuda Polski, Polskie Carcassonne. Chełmno, miasto zakochanych, National Geographic,
21.09.2018r.
http://www.national-geographic.pl/kierunki/cuda-polski-chelmno-miasto-zakochanych
2. „Polska na wycieczkę” Dariusz Jędrzejewski, National Geographic, 2018-07-11 | Ebook
Wybierz dla siebie idealne miejsce na krótką wyprawę i zaplanuj pobyt .
http://www.national-geographic.pl/premium/ebooki/polska-na-wycieczke-dariuszjedrzejewski
3. Chełmno – miasto zakochanych, B. Tekieli w magazynie All Inclusive (wersja
internetowa 18.04.2018 r. i papierowa nr 1/2018), 18.04.2018 r., http://www.allinclusive.com.pl/artykuly/weekend-w-polsce/11080-kujawsko-pomorskie-konstelacjedobrych-miejsc Pomoc w redakcji informacji o Chełmnie.
4. Miasto zakochanych – Chełmno,
https://www.polskamowi.pl/turystyka/miastozakochanych/ Bezpłatna publikacja informacji i materiałów zdjęciowych Urzędu Miasta
Chełmna.
5. 17
Walentynki
Chełmińskie,
Świat
Podróże
http://magazynswiat.pl/24919/17-walentynki-chelminskie.html

Kultura,

6. Chełmno
–
Polskie
miasto
zakochanych
–
https://sekulada.com/chelmno-polskie-miasto-zakochanych/, 13.12.2017

02.2018,

sekulada.com

7. Chełmno
–
Miasto
zakochanych.
Atrakcje
turystyczne
Chełmna
www.polskaniezwykla.pl › ciekawe miejsca › niezwykłe: historie niezwykłe

…

8. Chełmno – miasto zakochanych w zabytkach, strona Michała Baranowskiego
(blog): https://www.naszeszlaki.pl/,
data
publikacji:
14
luty
2018,
źródło: https://www.naszeszlaki.pl/archives/9629,
9. Walentynki - w mieście zakochanych! Zapraszamy do Chełmna na Obchody Dnia
Świętego Walentego, www.polska.travel > Aktualności w Narodowy Portal Turystyczny
polska.travel/ poland.travel itd., tłumaczony na kilka języków przede wszystkim na języki
krajów, w których znajdują się Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej
(https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/walentynki-w-miescie-zakochanych-zapraszamydo-chelmna-na-obchodydnia-swietego-walentego) Pod artykułem link do informacji
wcześniej opublikowanej: Przeczytaj więcej o Chełmnie - mieście zakochanych
(https://www.polska.travel/pl/kujawskopomorskie/chelmno-miasto-zakochanych-certyfikatpot/)
10. św. Walenty, biskup zakochanych, czyli o historii walentynek, Paweł Bieliński,
portal: http://niedziela.pl/, 14 luty 2018, źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/33833/SwWalenty-biskup-zakochanych-czyli-o,
11. Ranking
najbardziej
romantycznych
miast
Polski,
Katarzyna
Błasik
portal: https://www.nocowanie.pl/, źródło: https://www.nocowanie.pl/ranking-najbardziejStrona 2 z 5

romantycznych-miast-polski.html, 2018
12. Walentynki już się zaczęły. W Chełmnie – Mieście Zakochanych, Mikołaj Podolski,
portal: https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/,
9 luty
2018,
źródło: https://kujawskopomorskie.onet.pl/walentynki-juz-sie-zaczely-w-chelmnie-miescie-zakochanych/dyhtbvh
13. Międzyrzecz: Jak i gdzie spędzić Walentynki?, Małgorzata Czułup,
strona: https://miedzyrzecz.biz, 12 luty 2018, źródło: https://miedzyrzecz.biz/kultura-irozrywka/rozrywka/miedzyrzecz-spedzic-walentynki/#,
14. Walentynki w Chełmnie, strona: http://www.radiopik.pl/, udostępniono: 10 luty 2018,
źródło: http://www.radiopik.pl/2,65755,walentynki-w-chelmnie,
15. Walentynki Chełmińskie, portal: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/, udostępniono: 9
luty
2018,
źródło:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacjeprasowe/32056-walentynki-chelminskie-2018,
16. Walentynki świętowano w Chełmnie- mieście zakochanych, Jerzy Rausz, portal:
dzieje.pl, 10 luty 2018, źródło: http://dzieje.pl/rozmaitosci/walentynki-swietowano-wchelmnie-miescie-zakochanych,
17. Walentynki świętowano w Chełmnie – mieście zakochanych, Dorota Skrobisz,
portal: http://www.portalsamorzadowy.pl/,
opublikowano:
10
luty
2018,
źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/walentynki-swietowanow-chelmnie-miescie-zakochanych,103961.html,
18. Miasta na walentynki. Romantyczne miejsca w Polsce, Karolina Wysocka,
portal: https://kobietamag.pl/, 25 luty 2018, źródło: https://kobietamag.pl/miasta-nawalentynki/,
19. Chełmno – Polskie miasto zakochanych, portal: https://sekulada.com/, 13 grudnia 2017,
źródło: https://sekulada.com/chelmno-polskie-miasto-zakochanych/
,
20. Chełmno – trasa zakochanych, portal: https://www.rmf.fm/, 13 luty 2018, źródło:
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/show,1192,chelmno-trasa-zakochanych.html,
21. Cieszmy się Walentynkami, strona: bagietka.pl, udostępniono: 13 luty 2018,
źródło: http://bagietka.pl/cieszmy-sie-walentynkami/,
22. Miasto zakochanych, portal: https://www.polskamowi.pl/, 11 luty 2018, źródło:
https://www.polskamowi.pl/turystyka-wazne/miasto-zakochanych/,
23. Małe jest piękne, czyli najbardziej urokliwe miasteczka w Polsce,
portal: https://togethermagazyn.pl/,
17
stycznia
2018,
źródło: https://togethermagazyn.pl/male-piekne-czyli-najbardziej-urokliwe-miasteczkapolsce/,
24. Oto 5 najbardziej romantycznych miejsc w Polsce. Pomysł na weekend tylko we
dwoje!,
portal:
http://www.radiozet.pl/,
7
luty
2018,
źródło: http://www.radiozet.pl/Podroze-Radia-ZET/Oto-5-najbardziej-romantycznychmiejsc-w-Polsce.-Pomysl-na-weekend-tylko-we-dwoje,
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25. Pomysł
na
romantyczne
portal: https://travelist.pl/magazyn/,
https://travelist.pl/magazyn/?p=6587,

Walentynki
2

2018!
luty

Gdzie
je
2018,

spędzić?,
źródło:

26. Romantyczne miejsca do odwiedzenia na Walentynki, portal: http://www.newsweek.pl/,
5 luty 2018, źródło: http://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/walentynki-dokadpojechac-na-romantyczny-weekend-,artykuly,422843,1.html,
27. Podróże: 3 nieoczywiste miasta, które są idealne na walentynki, portal:
https://iknurow.pl/, 24 stycznia 2018, źródło: https://iknurow.pl/podroze-3-nieoczywistemiasta-ktore-sa-idealne-na-walentynki/,
28. TOP 15. Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce, portal: http://podroze.se.pl/, 2 luty
2018, źródło: http://podroze.se.pl/polska/ciekawe-miejsca-w-polsce/top-15-najbardziejromantyczne-miejsca-w-polsce/6250/,
29. Tylko w Chełmnie – mieście zakochanych: Walentynkowy weekend,
strona: http://polaneis.pl/, 9 luty 2018, źródło: http://polaneis.pl/wydarzenia-imprezy/tylkow-chelmnie-miescie-zakochanych-walentynkowy-weekend,
30. Walentynkowy weekend w Polsce, portal: https://www.goeuro.pl/blog/, źródło:
https://www.goeuro.pl/blog/walentynkowy-weekend-w-polsce/,
31. Walentynki? Tylko w mieście zakochanych! Jedziemy do Chełmna!, Portal:
http://tokis.pl/, 8 luty 2018, źródło: http://tokis.pl/newsroom/walentynki-tylko-w-miesciezakochanych-jedziemy-do-chelmna/,
32. 3 nieoczywiste miasta idealne na… Walentynki!, portal: ekoszalin.pl, 29 stycznia 2018,
źródło: http://ekoszalin.pl/artykul/17182-3-nieoczywiste-miasta-idealne-na-Walentynki,
33. W mieście zakochanych świętowano walentynki, portal: http://niezalezna.pl/, 10 luty
2018, źródło: http://niezalezna.pl/216728-w-miescie-zakochanych-swietowano-walentynki,
34. 17 Walentynki Chełmińskie, portal: http://magazynswiat.pl/, 10 luty 2018, źródło:
http://magazynswiat.pl/24919/17-walentynki-chelminskie.html,
35. Chełmno – miasto, któremu życzę popularności, portal: https://www.wroznestrony.pl/, 4
czerwca 2018, źródło: https://www.wroznestrony.pl/2018/06/04/chelmno/,
36. Chełmno – miasto miłości, portal: http://europaeuropaes.blogspot.com/, 26 czerwca
2018, źródło: http://europaeuropaes.blogspot.com/2018/06/chemno.html,
37. Chełmno – miasto zakochanych w zabytkach, Michał Baranowski, portal:
https://www.naszeszlaki.pl/, 14 luty 2018, źródło: https://www.naszeszlaki.pl/archives/9629,

Realizacje programów Telewizyjnych w 2018 roku:
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1. Telewizja włoska Rai3 program podróżniczy Kilimangiaro, realizacja 1 czerwca 2018,
emisja grudzień 2018. Program emitowany jest w niedzielę w najlepszym czasie
antenowym. Zakres współpracy: pomoc ułożeniu planu programu i sprawy organizacyjne
związane z realizacją programu w Chełmnie. Wynik współpracy z K-POT i zagranicznym
ośrodkiem POT.
2. Program turystyczno-kulinarny „Polska jest smaczna”– lipiec 2018, emisja w internecie
wrzesień
2018
r.,
w
stacji
tv
planowana
jest
w
2019
3. Zakochaj się w Polsce – program turystyczno-krajoznawczy w TVP realizacja wrzesień
2018 – emisja w 2019 roku. Miasto Chełmno nie zapłaciło żadnych kosztów (koszt lokacji,
przy zamówieniu przez miasto, wyniósłby 25.000 zł). Zakres współpracy: pomoc przy
ułożeniu planu programu i sprawy organizacyjne związane z realizacją na miejscu.
Pełna lista wybranych artykułów, filmów, audycji radiowych i publikacji zamieszczona jest
na stronie www.chelmno.pl
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