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Wstêp
Wirtualna rzeczywistoœæ Internetu oferuje wiele ciekawych mo¿liwoœci promowania miejsca czy produktu turystycznego. W przeciwieñstwie do tradycyjnych form reklamy sieæ umo¿liwia stworzenie kampanii
promocyjnej w mediach po niskich kosztach. Jednym ze sposobów prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie jest marketing wirusowy,
który od kilku lat zyskuje na popularnoœci. Dziêki nowoczesnym technologiom oraz rozpowszechnieniu siê idei portali spo³ecznoœciowych sta³
siê jedn¹ z popularniejszych form promowania i budowania wizerunku.
Celem niniejszego artyku³u jest zdefiniowanie pojêcia marketingu
wirusowego, przedstawienie jego za³o¿eñ, przyk³adów, zalet oraz si³y
przekazu. Opisano zasady tworzenia kampanii promocyjnych na podstawie znanych i skutecznych kampanii wirusowych. Dalsz¹ czeœæ pracy
poœwiêcono analizie efektywnoœci promocji na podstawie badañ przedstawionych w raporcie „TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013”, zrealizowanym przez Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Raport przedstawia ranking najbardziej efektywnych
(relacja nak³adów do efektów) narzêdzi promocji miejsc oraz efektywne
narzêdzia promocji miejsc wed³ug doœwiadczenia respondentów.

1. Istota marketingu wirusowego
Marketing wirusowy jest odmian¹ marketingu szeptanego, który
ewoluowa³ dziêki rozpowszechnieniu nowych technologii komunikacji
w spo³eczeñstwie. Marketing szeptany polega na zainicjowaniu sytuacji,
w której potencjalni klienci bêd¹ sami miêdzy sob¹ rozpowszechniaæ informacje dotycz¹ce us³ug czy produktów. Tak¹ sytuacj¹ mo¿e byæ przyk³adowo bardzo wysoka jakoœæ produktu czy jego innowacyjnoœæ. Rewolucja informacyjna, a w ostatnim dziesiêcioleciu równie¿ powstanie
portali spo³ecznoœciowych typu Facebook, Twitter czy YouTube, zwiêkszy³a mo¿liwoœci oraz szybkoœæ wymiany informacji. Dziêki tym
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wp³ywaj¹cym na nasze codzienne ¿ycie zmianom otworzy³y siê szerokie
mo¿liwoœci rozszerzenia idei marketingu szeptanego na przestrzeñ wirtualn¹, daj¹c tym samym podstawy powstania koncepcji marketingu
wirusowego.
Zasada dzia³ania marketingu wirusowego (viral marketing) tkwi
w samej jego nazwie. Marketing wirusowy w literaturze przedmiotu
okreœlany jest jako zbiór instrumentów marketingowych, których u¿ywa
siê w stosunku do pewnych grup odbiorców w taki sposób, aby nak³oniæ
ich do rozprzestrzeniania informacji, w celu zwiêkszenia œwiadomoœci
(marki, produktu, czy us³ugi) oraz sprzeda¿y [Touba i inni, 2011,
s. 43–65]. Kolejna definicja okreœla marketing wirusowy jako proces
uzyskiwania klientów przez przekaz marketingowy danej firmy poprzez
znajomych, rodzinê i kolegów [Laudon, Traver, 2001, s. 381]. A. Kaikati
oraz J. Kaikati [2004, s. 6–9] marketing wirusowy ograniczaj¹ wy³¹cznie
do dzia³añ prowadzonych w Internecie. Informacje rozprzestrzeniaj¹ siê
za pomoc¹ cyfrowych platform oraz word-of-mouse1, w sposób zachêcaj¹cy
odbiorców do przekazania tych informacji swoim znajomych.
Marketing wirusowy to zachêcanie ludzi, by przekazywali odebrane
wiadomoœci dalej poprzez e-mail oraz dostêpne systemy komunikacji
[Dobele i inni, 2005, s. 143–149]. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie marketing wirusowy z wykorzystaniem Internetu, poniewa¿ odró¿nia siê on znacz¹co od dzia³añ marketingu szeptanego. W marketingu
szeptanym informacje docieraj¹ do odbiorcy za poœrednictwem bezpoœredniego, spontanicznego przekazu ustnego, w okreœlonej przestrzeni
oraz w realnym czasie, zaœ w marketingu wirusowym wiadomoœci przekazywane s¹ za poœrednictwem Internetu bez wyznaczania konkretnego
miejsca czy czasu.
W marketingu wirusowym wykorzystany zostaje spo³ecznoœciowy
charakter Internetu i naturalna sk³onnoœæ ludzi do dzielenia siê z innymi
tym, co zabawne, szokuj¹ce, ciekawe lub po prostu warte polecenia. Œrodki masowego przekazu kojarz¹ siê z wszechobecnymi reklamami. Konsumenci coraz czêœciej unikaj¹ reklam, nie zwracaj¹c uwagi na nic poza
obiektem swoich zainteresowañ. Wspó³czesny konsument potrzebuje
wiarygodnych Ÿróde³, a takim Ÿród³em s¹ przecie¿ dla nas znajomi. Nikt
nie chce byæ pos¹dzany o przesy³anie zbêdnych, nudnych, niepotrzebnych treœci, tzw. spamu, wiêc jeœli przesy³a dalej pliki czy adresy stara siê
1

Zwrot pochodzi od angielskich s³ów word of mouth, oznacza dotarcie z informacj¹ do odbiorcy za poœrednictwem komunikatorów internetowych.
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robiæ to z wiêksz¹ rozwag¹, czêsto wysy³aj¹c zró¿nicowan¹ treœæ do innych osób. Pliki otrzymane od znajomego, który zazwyczaj dodaje parê
s³ów od siebie, wp³ywaj¹ na nasze zaufanie, nabieramy pewnoœci, sk¹d
nap³ywaj¹ interesuj¹ce nas rzeczy.
Dziêki temu, ¿e wirus jest przesy³any przez znajomych, koncentracja
na treœci przekazu jest wzmo¿ona, a to wp³ywa na œwiadomoœæ, wizerunek i rozpoznawalnoœæ marki. G³ówn¹ zalet¹ jest niski koszt dotarcia oraz
skupienie uwagi odbiorcy na przekazie. Marketing wirusowy jest niezale¿n¹ form¹ przekazu (brak wymogów, omijanie cenzury). Dziêki takiej
formie przekazu o danym miejscu mog¹ dowiedzieæ siê ludzie, którzy do
tej pory nie mieli takiej mo¿liwoœci, czy te¿ nie byli nim zainteresowani.
Informacja mo¿e w krótkim czasie obiec ca³y œwiat. Przy tworzeniu kampanii wirusowej nale¿y pamiêtaæ, ¿e raz wypuszczony wirus ¿yje
w³asnym ¿yciem. Œrodowisko internetowe jest intensywnie opiniotwórcze, mo¿e znacznie wzmocniæ nie tylko pozytywn¹ reklamê, ale nasiliæ
krytykê, szerzyæ pog³oski szkodz¹ce marce.
Przekaz promocyjny rozprzestrzenia siê wœród ludzi w szybkim
tempie. Szerzenie siê przekazu nastêpuje automatycznie, gdy¿ odbiorcy
reklamy chêtnie informuj¹ siê nawzajem, jednak czêsto nie w pe³ni œwiadomie, poniewa¿ nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê, ¿e dany przekaz ma na
celu promocjê produktu czy miejsca. W celu rozpoczêcia kampanii zamieszcza siê krótki filmik na jednym z portali, udostêpniaj¹c go bezp³atnie
ogl¹daj¹cym. Nastêpnie miejscem rozprzestrzeniania siê tego przekazu
staj¹ siê popularne media spo³ecznoœciowe, takie jak: YouTube, Facebook,
Nasza Klasa, Twitter czy Myspace. Wirus rozprzestrzenia siê równie¿ poprzez informacje ustne przekazywane pomiêdzy znajomymi. U¿ytkownicy, korzystaj¹c z dostêpnych w sieci kana³ów komunikacji, dziel¹ siê
linkami do ulubionych filmików, obrazów, gier interaktywnych czy gad¿etów sieciowych i w taki sposób zyskuj¹ one popularnoœæ on-line.
Gratyfikacj¹ dla u¿ytkownika jest korzystanie z danej formy wirusa –
zabawnego klipu, ciekawej gry, u¿ytecznego programu czy ozdobnej
e-kartki urodzinowej. Koszt kampanii wirusowej jest bardzo niski, jedynym wydatkiem wprowadzaj¹cego dany przekaz jest jego wymyœlenie
i wytworzenie.

2. Sztuka tworzenia skutecznego przekazu
Marketing wirusowy kojarzony jest z zabawnymi akcjami promocyjnymi. Je¿eli wirus bêdzie podoba³ siê ludziom, bawi³ do ³ez, internauci
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bêd¹ go sobie przesy³aæ i dzieliæ siê nim. Najwiêksze sukcesy odnosz¹
œmieszne filmiki, a tak¿e takie, które s¹ kontrowersyjne. W przypadku
marketingu wirusowego jest to jak najbardziej wskazane. Promocja powinna byæ t³em przekazu, gdy¿ wiedza odbiorcy o tym, ¿e materia³ s³u¿yæ
bêdzie jedynie promocji mo¿e zniechêcaæ u¿ytkowników Internetu do
jego rozpowszechniania. Odnajdujemy coraz wiêcej przyk³adów marketingu wirusowego, zw³aszcza w dziedzinie reklamy produktów. Marketing wirusowy nie musi polegaæ na stworzeniu i zaprezentowaniu jednego filmiku promocyjnego. Stworzenie serii przekazów czy historii,
które w jakimœ odstêpie czasowym bêd¹ prezentowane ludziom, tylko zaciekawi odbiorców. W kampanii wirusowej najwa¿niejszy jest obraz
i dŸwiêk.
Marketing wirusowy to znakomity sposób, aby stworzyæ obraz miejsca oraz zainteresowaæ odbiorców w inny i niezapomniany sposób. Akcja
promocyjna musi byæ niesztampowa, nie mo¿e jedynie informowaæ o produkcie czy cenie. Przekaz musi byæ bardzo interesuj¹cy, na ogó³ wykorzystuje siê zabawne sytuacje, negatywne emocje albo muzykê, które powoduj¹ wœród ogl¹daj¹cych chêæ jego rozpowszechnienia.
W celu promocji miejsca marketing wirusowy wykorzystany zosta³
miêdzy innymi przez agencjê reklamow¹ Keta Keta z siedzib¹ w Tel
Awiwie. Agencja stworzy³a klip „Holy Israel”, którego celem by³a pozytywna zmiana wizerunku ich kraju. Izrael, uwa¿any za Ziemiê Œwiêt¹,
tym razem przedstawiony zosta³ w zabawny sposób, który pokazuje odbiorcom, ¿e Izrael to nie tylko miejsce pielgrzymek czy miejsce konfliktu.
Klip przedstawia dwóch przyjació³ wypoczywaj¹cych na pla¿y, którzy
ogl¹daj¹c paraduj¹ce kobiety w bikini, borykaj¹ siê z w³asnymi emocjami.
Kiedy jedna z kobiet pochyla siê nad nimi, aby podnieœæ pi³kê, mówi¹:
„Holy mother of God….; Holy Jesus…”. Klip koñczy siê has³em: „Israel: No
wonder they call it the Holy Land”.
Marketing wirusowy zosta³ wykorzystany równie¿ do kontrowersyjnej kampanii promocji miasta, na jak¹ skusi³ siê Montreal, kieruj¹c reklamê na rynek Ameryki Pó³nocnej. Spot „Dave Does Montreal” by³ czêœci¹
kampanii reklamowej on-line z bud¿etem 50 000 dolarów, zainicjowanej
przez miasto Montreal. Kampania rozpoczê³a siê 20 paŸdziernika 2008
roku i trwa³a miesi¹c. Dave mówi o postrzeganiu Montrealu jako miejsca
dla homoseksualistów, wychwala eleganckie hotele, butiki, architekturê,
kuchniê oraz atmosferê, jaka panuje w Montrealu. Wszystko przedstawione jest w zabawnej scenerii dwóch mêskich kierowców kaleszy, któ-
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rzy w bia³y dzieñ oddaj¹ siê uczuciom. S³ychaæ odg³osy skrzypi¹cego pojazdu, który ko³ysze siê z boku na bok. Po chwili mê¿czyŸni wychodz¹
z kaleszy, poprawiaj¹ ubrania, jeden z nich opuszcza baldachim, po czym
siê rozchodz¹. „Don’t take me wrong, the gay scene’s fabulous, but it’s not the
whole story” – mówi Dave. Reklama by³a czêœci¹ inicjatywy, która pomog³a zwiêkszyæ roczn¹ liczbê gejów i lesbijek odwiedzaj¹cych Montreal
w ci¹gu dziesiêciu lat z 300 tys. do oko³o 450 tys. [Cheeky YouTube video
aims to lure gay tourists, 2008]. Geje i lesbijki, którzy nie maj¹ dzieci, wydaj¹
wiêcej pieniêdzy podczas wakacji. Wed³ug danych Œwiatowej Organizacji
Turystyki homoseksualni turyœci stanowi¹ 10% podró¿uj¹cych, a ich wydatki stanowi¹ ponad 15% przychodów bran¿y turystycznej [Word Tourism Organization, 2012, s. 17].
Kolejnym przyk³adem zastosowania marketingu wirusowego w promocji miejsc jest klip „Banff Crasher Squirrel”, promuj¹cy miasto Banff
znajduj¹ce siê na terenie Parku Narodowego Banff w zachodniej Kanadzie. Autorzy virala wykazali siê ogromnym poczuciem humoru, wykorzystuj¹c do tego wizerunek wiewiórki, której kariera zaczê³a siê od
zdjêcia zrobionego w maju 2009 roku przez turystów w Parku Narodowym Banff. Podczas gdy para turystów pozowa³a na tle jeziora Minnewanka, przed obiektywem stanê³a wiewiórka. Po raz pierwszy zdjêcie
pojawi³o siê w National Geographic i zosta³o wybrane w konkursie „Your
Shot” zdjêciem dnia. Fotografia szybko rozprzestrzeni³a siê w Internecie
i tym samym podbi³a serca Internautów. Banff Lake Louise Tourism
(BLLT) udostêpni³a klip „Banff Crasher Squirrel: The Movie” na YouTube, który zosta³ tak¿e wyemitowany w CNN. Klip sta³ siê najbardziej
popularnym spotem turystycznym w Kanadzie. Wiewiórka zaczê³a
pojawiaæ siê na blogu Parku Narodowego Banff, zdjêcia gryzonia „zbombardowa³y” strony internetowe (Facebook i Twitter mia³ coraz wiêcej
zwolenników), pojawi³y siê billboardy, naklejki, a nawet bi¿uteria z wizerunkiem gryzonia. BLLT wykorzysta³a wizerunek wiewiórki jako „ambasadora” miasta, zaœ w paŸdzierniku 2009 roku burmistrz John Stutz
zdecydowa³, ¿e wiewiórka zostanie honorowym obywatelem Banff [Banff
Crasher Squirrel Becomes Honourary Citizen of Banff (produkcja telewizyjna),
2009].
Równie¿ grupa twórców uto¿samiaj¹ca siê z Trójmiastem w 2011
roku nagra³a teledysk, który z du¿ym przymru¿eniem oka pokazuje
obraz samych mieszkañców Trójmiasta. Klip nie by³ inspirowany przez
lokalne samorz¹dy, jednak jest dobrym przyk³adem rozprzestrzeniania
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siê wirusowej wiadomoœci w Internecie. Trójmiejskie „Montelansino”
cieszy³o siê du¿¹ popularnoœci¹, liczba ods³on na YouTube przekroczy³a
1,1 mln [http://www.youtube.com/watch?v=NAquix4FGSU]. Klip pokazuje ¿ycie pla¿owiczów, surferów, stoczniowców, sopockich klubowiczów. Jest te¿ kapitan statku, Kaszubi, a nawet znane trójmiejskie postacie, takie jak Miros³aw Baka i Jacek Karnowski. Projekt lokalnych
twórców wywo³a³ szum w mediach, zwróci³ uwagê spo³eczeñstwa, a tak¿e zwróci³ uwagê na dan¹ jednostk¹ terytorialn¹.
Takie materia³y s¹ pozytywnie odbierane przez ludzi i przede wszystkim nie wymagaj¹ od odbiorcy ¿adnego wysi³ku (np. nie musi on czytaæ).
Wa¿na w kampanii wirusowej jest równie¿ pomys³owoœæ oraz niekonwencjonalnoœæ. Czêsto elementem kampanii s¹ równie¿ parodie, zmienione wersje lub bardziej pikantne ods³ony orygina³u. Wszystko to wedle
zasady, ¿e im wiêcej siê o nas mówi, tym lepiej.

3. Si³a marketingu wirusowego w promocji miejsc
W celu zbadania znaczenia marketingu wirusowego niezbêdne jest
porównanie tej formy promocji z innymi tradycyjnymi jej narzêdziami.
W tym celu dokonano analizy badania przeprowadzonego przez Fundacjê Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc2. Wyniki ankiety
wskazuj¹, i¿ najbardziej efektywnym narzêdziem promocji jednostki samorz¹du terytorialnego (w relacji nak³adów do efektów) jest reklama
w TV oraz w Internecie, public relations, event marketing oraz dzia³ania
w serwisach spo³ecznoœciowych. Ulotki, foldery, gad¿ety staj¹ siê coraz
mniej popularne. Badanie pokaza³o, ¿e styl komunikacji oraz oczekiwania
odbiorców bardzo siê zmieni³y na przestrzeni ostatnich lat. Reklama
w TV jest najbardziej efektywnym œrodkiem promocji, jednak¿e nale¿y
wskazaæ, i¿ na ogó³ najdro¿sz¹ form¹ promocji, na któr¹ staæ jedynie zasobne jednostki terytorialne. Opisany w niniejszym artykule marketing
wirusowy jest stale rozwijaj¹c¹ siê form¹ promocji w Internecie. Ranking
najbardziej efektywnych narzêdzi promocji miejsc prezentuje tablica 1.

2

Badanie zosta³o przeprowadzone w dniach 8–31.10.2012 za pomoc¹ ankiety internetowej, któr¹ skierowano do 460 szefów biur promocji urzêdów marsza³kowskich, miast
i gmin oraz urzêdów powiatowych. W ankiecie wziê³o udzia³ 51 osób. Najwiêksza liczba
szefów biur promocji (45%) reprezentowa³a jednostki samorz¹du terytorialnego o liczbie
mieszkañców z przedzia³u 50–100 tys., 17% z przedzia³u 20–50 tys. lub powy¿ej 500 tys.
mieszkañców. Najmniej (2%) opinii pochodzi³o od przedstawicieli JST o populacji poni¿ej
20 tys. [TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów, 2013].
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Tablica 1. Ranking najbardziej efektywnych (relacja nak³adów do efektów)
narzêdzi promocji miejsc
Miejsce

Narzêdzia promocji

Œrednia ocena

1.

reklama w TV

4,35

2.

reklama w Internecie

4,30

3.

public relations

4,24

4.

wydarzenia (eventy)

4,20

5.

wykorzystanie serwisów spo³ecznoœciowych

4,09

6.

reklama w prasie

3,77

7.

reklama zewnêtrzna (outdoor)

3,73

8.

reklama w radiu

3,69

9.

ulotki, foldery

3,56

10.

gad¿ety

3,56

11.

blogi i mikroblogi

3,52

12.

udzia³ w targach

3,52

13.

marketing wirusowy

3,43

14.

udzia³ w konkursach

3,37

15.

inne

3,32

* Oceny dokonano w skali od 1 – ca³kowicie nieefektywne do 5 – bardzo efektywne.
ród³o: [TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów, 2013].

Wed³ug doœwiadczenia respondentów najbardziej efektywnymi narzêdziami promocji s¹: wydarzenia promocyjne (tworzenie oraz udzia³),
w tym questing, flash mob, festyny, imprezy lokalne, promocja w Internecie (aplikacje, serwisy spo³ecznoœciowe, blogi, portale, m-marketing)
oraz marketing szeptany, marketing wirusowy i ambient. Wiedza z obserwacji pewnych rzeczy czy wydarzeñ daje nam realny obraz tego, co tak
naprawdê najbardziej przyci¹ga uwagê odbiorcy i co mo¿e go sk³oniæ do
nabycia produktów terytorialnych. Pozwala to stwierdziæ, i¿ dzia³ania
zwi¹zane z tego typu sposobami promocji wp³ywaj¹ pozytywnie na
emocje odbiorców, a tak¿e na zapamiêtanie przez klienta pozytywnych
doznañ i zadowolenia zwi¹zanego z promowanym miejscem. Coraz
mniej efektywnymi narzêdziami promocji wed³ug doœwiadczenia ankietowanych jest anga¿owanie mieszkañców w dzia³ania promocyjne, cross-promocja czy place/product placement. Efektywne narzêdzia promocji
miejsc wed³ug doœwiadczeñ respondentów prezentuje tablica 2.

112

Urszula Kêprowska

Tablica 2. Efektywne narzêdzia promocji miejsc wg doœwiadczeñ respondentów
Proszê wymieniæ inne (maksymalnie trzy) narzêdzia promocji miejsc
ocenionych w poprzednim pytaniu, które wg Pana/i doœwiadczenia s¹
najbardziej efektywne (relacja nak³adów do efektów)
Kategoria odpowiedzi

Liczba wskazañ

wydarzenia promocyjne (tworzenie, udzia³), w tym
questing, flash mob, festyny, imprezy lokalne

9

promocja w Internecie (aplikacje, serwisy spo³ecznoœciowe,
blogi, portale, m-marketing, geolokalizacja)

9

marketing szeptany, marketing wirusowy, ambient

6

kampanie reklamowe w mediach (TV, radio, prasa, outdoor)

4

wydawnictwa drukowane i direct marketing (mailing)

4

sponsoring, patronaty, ambasadorowie miejsc (celebryci),
inne akcje PR

4

targi, wystawy

3

promocja z/przez organizacje pozarz¹dowe i bran¿owe (np.
LOT, przewodnicy turystyczni)

3

cross-promocja (w po³¹czeniu z innymi miejscami lub
produktami regionalnymi)

2

niestandardowe formy promocji (ambient, flash mob)

2

place/product placement

2

anga¿owanie mieszkañców w dzia³ania promocyjne (np.
wydarzenia)

2

inne (tworzenie produktów terytorialnych, promocja przez
kluby sportowe, serwis SMS)

4

ród³o: [TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów, 2013].

Marketing wirusowy nale¿y do coraz czêœciej stosowanych form
promocji. Jednak¿e nie powinien byæ jedyn¹ form¹ dzia³añ marketingowych, a raczej uzupe³niaæ prowadzon¹ w innej formie promocjê miejsc
lub produktów turystycznych. Nie nale¿y zapominaæ o tradycyjnych
formach reklamy miejsc turystycznych. Przy adekwatnym wykorzystaniu ró¿nych form promocyjnych obszar mo¿e liczyæ na zwiêkszenie zainteresowania.

Zakoñczenie
W XXI wieku prawdziwym wyzwaniem dla w³odarzy miast i regionów jest stworzenie akcji promocyjnej, która zostanie zauwa¿ona oraz
przyci¹gnie ogromn¹ grupê turystów. Reklama jest najbardziej widocz-
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nym dowodem podejmowanych dzia³añ marketingowych przez jednostkê terytorialn¹. Samorz¹dy terytorialne inwestuj¹ znaczne œrodki na
kampanie promocyjne. Wiêksze oœrodki miejskie i regiony reklamuj¹ siê
za pomoc¹ telewizji. Jednak¿e nie ka¿da miejscowoœæ dysponuje bud¿etem promocyjnym pozwalaj¹cym na przeprowadzenie kampanii w telewizji czy radiu.
Alternatyw¹ dla typowych kana³ów promocji jest wykorzystanie
Internetu. Nale¿y pod¹¿aæ za nowymi trendami oraz wykorzystywaæ
nowoczesne formy komunikacji. Internet daje nieograniczone mo¿liwoœci
promocji. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e promocja w Internecie, w tym marketing wirusowy, jest po¿¹dan¹ form¹ promocji.
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Streszczenie
Celem niniejszego artyku³u jest zdefiniowanie pojêcia marketingu wirusowego, przedstawienie jego za³o¿eñ, przyk³adów i zalet oraz si³y przekazu.
Opisano zasady tworzenia przekazu, wskazuj¹c przyk³ady kampanii wirusowych. Dalsz¹ czeœæ pracy poœwiêcono analizie efektywnoœci promocji na podstawie badañ przedstawionych w raporcie TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów
i regionów 2013, zrealizowanym przez Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. W raporcie przedstawiony zosta³ ranking najbardziej efektywnych,
w relacji nak³adów do efektów, narzêdzi promocji miejsc oraz najbardziej efektywne narzêdzia promocji miejsc wed³ug doœwiadczenia respondentów.
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Promotion of places and tourism product using the viral marketing
(Summary)
The purpose of this scientific article is to define the concept of viral
marketing, to present its objectives, examples, advantages and to show strength
of transmission. Article describes the rules for creating media, showing examples
of viral campaigns. A further part of the research work concerns the analysis of
the effectiveness of promotion on the basis of studies presented in the report
„TOP PROMOTION Polish cities, counties and regions 2013 ‘, published by the
Best Place – European Place Marketing Institute. The report presents the ranking
of the most effective, in relation of expenditures to the effects, tools of promotion
and the most effective tools of promotion according to experiences of the respondents.
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