Sezon Lublin
2022

Ogólny opis akcji
Sezon Lublin 2022
 Nowy format programu, który ma charakter akcji promującej różne formy spędzania wolnego czasu w
Lublinie,

 Program skierowany jest do mieszkańców oraz turystów i odwiedzających Lublin,
 Promuje dostępne atrakcje Lublina: instytucje i wydarzenia kulturalne, aktywności na świeżym powietrzu,
spacery z przewodnikami, a także usługi turystyczne, lokalną kuchnię i pamiątki z Lublina,
 Wspiera podmioty – instytucje, organizacje i przedsiębiorców tworzących produkty turystyczne w Lublinie
 Zachęca do uczestniczenia w życiu kulturalnym i rozrywkowym miasta i nagradza odbiorców unikalnymi
nagrodami, przygotowanymi specjalnie na potrzeby Sezonu Lublin i we współpracy z partnerami akcji.

Zasady uczestnictwa w
programie
 Zainteresowani uczestnicy mogą wziąć udział w programie w okresie od 1 czerwca do 31
października 2022 roku,
 Uczestnicy są nagradzani punktami w postaci naklejek za skorzystanie z różnych, płatnych
wydarzeń oraz z usług turystycznych na terenie Lublina,
 Naklejki umieszczane są na karnetach dostępnych bezpłatnie u partnerów programu,
 Za każde 10 lub 30 zebranych punktów otrzymują unikalną, rzeczową nagrodę (odpowiednio o
wartości 90 zł oraz 200 zł) specjalnie przygotowaną na Sezon Lublin
 Oferta podzielona jest na 6 kategorii: Spacerowicz, Przybysz, Smakosz, Kustosz, Atleta, Kolekcjoner,

 Uczestnicy otrzymują również tytuł i dyplom Przyjaciela (10 pkt) lub Znawcy Lublina (30 pkt).

Karnet

Branża turystyczna partnerzy

53 partnerów,

Przekładając to na liczby oznacza to, że:
- 400
nagródoferują
za 10 punktów, to 4 000 wejść do instytucji kultury lub sportu/zakupów gadżetów
którzy
miejskich/nocy hotelowych/zakupów w restauracji/spacerów z przewodnikiem
- 250 nagród za 30 punktów, to 7 500 wejść do instytucji kultury lub sportu/zakupów gadżetów
miejskich/nocy hotelowych/zakupów w restauracji/spacerów z przewodnikiem.
Łącznie jest to ponad 11 500 sprzedanych usług i produktów w lokalnej branży turystycznej, co pośrednio
przełoży się na wpływy do budżetu miasta.

64 możliwości zbierania punktów
w 6 kategoriach

Partnerzy
Atleta

A TAKŻE:
KAJAKI.Lublin.pl
LET ME OUT

Spacerowicz

A TAKŻE:
Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk
Adam Podkowa
LubLublin
Lubliniarnia
PTTK Lublin

Smakosz

A TAKŻE:
Restauracja Hampton by Hilton
RestaUracja Kulturalna (Arche)
Restauracja Hotel Focus Premium
Ansaldo (Lubhotel)
Trzy Romanse (Wieniawski)

Przybysz

A TAKŻE:
Grodzka Residence
Lublin

Kustosz

A TAKŻE:
Muzeum
Archidiecezjalne –
Wieża Trynitarska

Kolekcjoner

A TAKŻE:
Sklepik Motoru Lublin
CEBULARZ (LubLublin)
Ogród Botaniczny UMCS
Teatr Stary w Lublinie
Państwowe Muzeum na Majdanku
ATLAS TRAVEL

Korzyści dla branży
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 Łącznie jest to co najmniej 11 500 sprzedanych usług i produktów w lokalnej
branży turystycznej, co pośrednio przełoży się na wpływy do budżetu miasta.

Korzyści dla Miasta
Lublin
 Sezon Lublin jest przykładem akcji polegającej na synergii działań Urzędu Miasta i przedsiębiorców oraz
instytucji i organizacji działających w Lublinie. W realny sposób promuje istniejącą ofertę i nagradza tych,
którzy z niej chcą korzystać,
 Sezon Lublin to promocja oferty wśród potencjalnych odbiorców, poprzez włączenie dodatkowych
korzyści z korzystania z oferty turystycznej i kulturalnej, w postaci nagrody i elementu grywalizacji,
 Sezon Lublin w formie akcji promocyjnej buduje relacje z odbiorcami, którzy stają się ambasadorami
Lublina,
 Nowa formuła Sezonu Lublin pozwala na weryfikację faktycznego zainteresowania stałą i sezonową
ofertą turystyczną,
 Zwiększona efektywność wykorzystania środków publicznych – nagrody otrzymują osoby, które faktycznie
korzystają i tym samym wspierają lokalną branżę turystyczną/kulturalną/sportową.

Zapraszamy!

