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WSTĘP 

 

Niedawna, hucznie obchodzona 25. rocznica wolnych wyborów 
w Polsce skłoniła komentatorów do szeregu refleksji nad tym, 
jak na przestrzeni ćwierćwiecza zmienił się nasz kraj, 
społeczeństwo i podejście do życia. Pierwsze pokolenie, które 
urodziło się już w całkowicie samodzielnym, chociaż 
wymagającym reform kraju weszło już w dorosłość, a tym 
samym daje nam pełne pole do analiz i podsumowań.   

Jednym z obszarów naszego życia, który dziś wyraźnie różni się 
od tego PRL-owskiego jest sposób, w jaki spędzamy wakacje, 

urlopy i weekendy. Dysproporcje, jakie widać w sferze zachowań i oczekiwań,  
w różnych grupach wiekowych są wyzwaniem dla organizatorów turystyki. Miasta  
i regiony, które chcą przyciągnąć odwiedzających muszą otworzyć się na nowe 
kanały komunikacji, znaleźć wyróżniki i promować swoje atuty w sposób 
niekoniecznie oczywisty. 

Agencje VMG PR i SW Research przyjrzały się kwestii tego jak dziś Polacy planują 
wakacyjne wyjazdy, jakie są Ich motywacje i inspiracje oraz czym różnią się 
potrzeby poszczególnych grup wiekowych. Sprawdziliśmy, jakie są oczekiwania 
wobec działań z zakresu promocji miast i regionów, a także błędy, jakie według 
odbiorców komunikacji popełniamy najczęściej. 

Trendy, które widać w odpowiedziach respondentów wskazują, że Polacy chcą być 
dziś w komunikacji zaskakiwani. Nudzi nas budowanie narracji promocyjnej tylko 
wokół zabytków i dobrze znanych atrakcji.  Brakuje za to podstawowych 
informacji, a przekazy wdrożonych kampanii oceniane są nierzadko jako nudne  
i powierzchowne.   

Odbiorca działań promocyjnych podświadomie już rozpoznaje treści, których 
jedynym celem jest sprzedanie mu produktu lub usługi. Uruchamia się wtedy 
naturalny mechanizm wyparcia. Właśnie dlatego młodsze pokolenie oczekuje dziś 
wartości dodanej - przekazu, z którym może się utożsamić i działań, które go 
zaangażują.  

Sama promocja nie może też być wyizolowana z innych działań komunikacyjnych, 
zwłaszcza tych skierowanych do mieszkańców i tych turystów, którzy już do nas 
trafili. Ważne też, aby wokół działań tworzyć szerokie koalicje podmiotów 
funkcjonujących w danej okolicy. Pozwala to nie tylko na osiągnięcie efektu 
wieloaspektowości i wielokrotne zwiększenie zasięgu, ale pomaga również w 
wypracowaniu takiego sposobu komunikacji i promocji, który podkreśla wszystkie 
kluczowe wyróżniki danego miejsca. 

Zapraszam do lektury 

Elwira Jastrzębska, VMG PR 
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POLSKA NA WAKACJACH 

 

Skąd czerpiemy urlopowe inspiracje? 

Wybierając wakacyjną destynację uczestnicy badania największą uwagę zwracają 

na możliwość zobaczenia ciekawych atrakcji (56,4%). Ważnym aspektem jest 

również atrakcyjna cenowo oferta, która jest w stanie wpłynąć na decyzję ok. 35% 

respondentów. Jednak czynniki ekonomiczne są tylko minimalnie ważniejsze  

od opinii znajomych i rodziny (34%) oraz możliwości realizacji swoich pasji  

czy zainteresowań, które wskazało 32% badanych. 

 

 

Znamienne są też opinie respondentów dot. tradycyjnych kanałów komunikacji.  

O ile dedykowany podróżom program telewizyjny może być inspiracją dla ponad 

13% badanych, artykuły i reklamy w prasie są według ich opinii coraz mniej istotne.  

 

Coraz częściej chcemy jeździć  

w miejsca, które były scenerią 

obejrzanych filmów (15%), seriali 

czy przeczytanych książek (12%). 
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Wykres 1 Skąd czerpiemy wakacyjne inspiracje 

 
 

Czy to oznacza koniec wykorzystywania 
tradycyjnych mediów, jako kanałów promocji 
miejsc i regionów? 
 

 Zuzanna Mojska 

VMG PR 

 
Wyniki badania wyraźnie pokazują, że Polacy bardzo świadomie 

podejmują decyzje dotyczące planów urlopowych. Niski procent 

ankietowanych, którzy czerpią inspiracje na podstawie opinii 

na portalach podróżniczych może zaskakiwać, ale przede 

wszystkim pokazuje bardzo wyraźny trend - chcemy podejmować 

indywidualne decyzje, które odpowiadają naszym potrzebom. 

Przedkładamy jakość rekomendacji nad ich liczbę – nie fora  

i anonimowe opinie, lecz polecenia bliskich i samodzielne 

wyszukiwanie informacji.  

  

Taki wynik zdecydowanie wskazuje kierunek, w jakim powinien 

rozwijać się marketing miejsc. Wyraźna przewaga (56%) 

ciekawych atrakcji do zwiedzania na liście inspiracji nie 

dziwi, miasta oraz regiony o bogatym dziedzictwie kulturowym 

i naturalnym zawsze będą w uprzywilejowanej sytuacji.  

 

Jednak kolejne odpowiedzi otwierają szeroką perspektywę 

zaistnienia na mapie turystycznych destynacji przed 
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miejscami, których potencjał jest mniej oczywisty. Atrakcyjna 

oferta (35%), możliwość realizacji pasji, zainteresowań 

(33%), wydarzenia (18%) to motywacje, które nie odnoszą się 

do immanentnych cech danego miejsca. Znając potrzeby 

podróżujących Polaków, jesteśmy w stanie wykreować produkt 

turystyczny – stworzyć przestrzeń, ofertę lub wydarzenie, 

które staną się celem bądź pretekstem do odwiedzin. 

Oczywiście wypracowanie produktu turystycznego, który będzie 

sprzyjał promocji musi zostać poprzedzone drobiazgową analizą 

potencjału miejsca. Należy wziąć pod uwagę kwestie 

geograficzne oraz kulturowe, poznać tradycję  

i koloryt regionu.  

 

Następnym krokiem jest opracowanie strategii promocji. Jak 

pokazują wyniki badania, najmniej skuteczna jest komunikacja 

skierowana do masowego odbiorcy. Skuteczność reklam, 

prospektów biur podróży i opinii wyrażonych przez anonimowych 

internautów została oceniona przez respondentów bardzo nisko. 

Turyści nie chcą być traktowani jako jednorodna grupa  

o jednakowych potrzebach. Podróżujemy coraz więcej i 

wymieniamy się informacjami o odwiedzanych miejscach. Kiedy 

planujemy podróż, bez trudu znajdujemy wśród bliższych bądź 

dalszych znajomych, osoby, które przetarły szlaki  

i mogą podzielić się z nami wrażeniami.  

 

Jak sprawić, aby kampania promocyjna była w oczach odbiorców 

równie wartościowa jak rekomendacja bliskich (34%)?  

To zadanie nie musi być karkołomne, jeśli precyzyjnie 

określimy grupy docelowe, wybierzemy odpowiednie kanały 

komunikacji i zaskoczymy hasłem, wpisującym się w oczekiwania 

poszczególnych środowisk, a nie masowego odbiorcy. 

Jednoznaczny brak zainteresowania typowymi dla branży 

turystycznej źródłami informacji, pokazuje, że nie należy 

obawiać się niestandardowych rozwiązań. Wyniki badania  

w wielu aspektach są bardzo optymistyczne dla specjalistów  

w dziedzinie marketingu miejsc. Ważne, aby pamiętać, że 

komunikacja powinna być dialogiem, a możliwość realizacji 

pasji w dobrze znanym miejscu może być równie atrakcyjna jak 

egzotyka i odkrywanie nowych przestrzeni.  
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Ważnym motywatorem dla części respondentów jest także możliwość odwiedzenia 

mieszkających w danym miejscu przyjaciół lub rodziny.  W takim przypadku to oni 

będą dla naszego turysty kluczowym przewodnikiem i źródłem informacji. Dlatego, 

co pokażemy także w dalszej części badania, mieszkańcy powinni być ważną  

i mocno akcentowaną grupą docelową działań z zakresu promocji miejsc. 

 

Wakacyjne motywacje Polaków różnią się w poszczególnych grupach wiekowych. 

Atrakcyjna oferta cenowa jest czynnikiem o wiele bardziej znaczącym dla młodych. 

To oni także częściej wybierają destynacje ze względu na odbywające się tam 

wydarzenia np. koncert czy mecz (42% młodych wobec 24% wśród osób w średnim 

wieku). Osoby w średnim wieku zdecydowanie częściej (43%) niż młodzi (31%) 

wracają w to samo miejsce, bo uważają je za sprawdzone. Rzadziej też kierują się 

opiniami znajomych i rodziny. 
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Jak jest w rzeczywistości? 

Porównując motywacje, jakie wskazywali respondenci w przypadku planowania  

i realizacji wakacyjnych podróży widzimy, że obejrzany film, program podróżniczy 

czy przeczytana książka inspirują nas raczej do marzeń o wakacyjnych podróżach 

niż realnie do ich odbycia. Podjęcie finalnej decyzji ułatwiają nam z kolei opinie  

na portalach podróżniczych oraz co ciekawe opinie bliskich i znajomych, które przy 

prawdziwym planowaniu zyskują przewagę nad atrakcyjną ofertą cenową. 

Wykres 2 Porównanie czynników wpływu na decyzje o wyborze destynacji w trakcie 
planowania i po odbytej podróży
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Czy można wykorzystać potencjał osobistych rekomendacji w gronie znajomych  

i rodziny? Pomocne w tej materii są wszelkie działania, stawiające  

na podtrzymanie kontaktu z osobami, które odwiedziły promowane miejsce, 

tworząc z nich naturalnych ambasadorów. Idealną grupę docelową dla takich 

działań stanowią na przykład studenci przebywający na wymianach studenckich.  

 

Odróżnij się od konkurencji 

 
Mogłoby się wydawać, że istnieje prosta recepta na sukces narracyjny miasta, 

regionu, lub państwa. Sprowadza się ona do stwierdzenia: „uświadom sobie,  

co wyróżnia twoje miejsce na tle innych i zacznij to umiejętnie podkreślać”. 

Wszystko pięknie, wszyscy zadowoleni, temat zamknięty. Jednak, czy w praktyce 

przeprowadzenie takiej autodiagnozy to zadanie proste? Fakt, iż udaje się  

to nielicznym autorom strategii promocyjnych wyraźnie pokazuje, że jest wręcz 

odwrotnie. W procesie poszukiwania wyróżników istnieje kilka poważnych 

przeszkód, z których istnienia należy zdać sobie sprawę. 

 

 
 
 
 
 
 

Miejsce to organizm 

skomplikowany oraz 

wielopodmiotowy i jako taki, nie 

należy do grupy łatwo 

definiowalnych. W jaki sposób 

odnaleźć wyróżniki, dzięki którym 

promowany obszar przykuje 

uwagę odbiorców i zostanie przez 

nich zapamiętany? 
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Wyróżnij się mądrze 
 

Maciej Kołtoński 

VMG PR 

 

Nadmiar wiedzy 

Podmiotem przystępującym do poszukiwania wyróżników jest  

na ogół biuro promocji lub odpowiednik takiego organu. 

Zasiadający w nim urzędnicy to ludzie „stąd”. Posiadają 

niezwykle szeroką wiedzę na temat swojego miejsca. Nadmiar 

informacji nie jest jednak ich sprzymierzeńcem, gdyż patrząc 

przez pryzmat takiej mozaiki mogą zatracić zdolność 

postrzegania tego, co pozornie wydaje się oczywiste. 

 

Potrzeba odkrycia niedostrzegalnego 

Powszechnym podejściem jest szukanie „lepszych” wyróżników. 

„Lepsze”, to takie, o których nikt do tej pory nie pomyślał, 

a przecież „idealnie definiują one nasz charakter”. Takie 

podejście może niestety doprowadzić do absurdów rodem  

z komedii „Miś”, kiedy „ … tym misiem otwieramy oczy 

niedowiarkom!”. Postindustrialne, miasto w regionie górniczym 

raczej ciężko będzie przedstawić, jako raj dla zakochanych, 

mimo że sporo ludzi z pewnością się tutaj zakochuje. Podobnie 

region typowo rolniczy nie stanie się mekką biznesu jedynie 

dlatego, że otworzono w nim lotnisko. Taka promocja może 

zadziałać jednorazowo. Ktoś przyjedzie, powie „sprawdzam”  

i stwierdzi, że został oszukany. Najgorszy scenariusz to 

taki, w którym po powrocie do domu opowie o swoich odczuciach 

znajomym. 

 

Zbytnia specyfikacja 

W przypadku regionów i dużych miast, pułapkę może również 

stanowić próba sprowadzenia charakteru miejsca  

do pojedynczego elementu. Jeśli dosłownie założymy, że żyjemy  

w „mieście mostów”, ciężko będzie nam później opowiedzieć  

o jego pozostałych, wartych podkreślenia elementach: 

uniwersytetach, miejscach dla biznesu, parkach, sławnych 

mieszkańcach etc. Jak bronić się przed tego typu pułapkami? 

 

Spytaj innych 

Pogłębiona wiedza na temat własnego miejsca jest niezbędna  

do zbudowania swojej opowieści. Bardzo pomocne może się 

jednak okazać skonfrontowanie jej z opinią ludzi z zewnątrz. 

Świetnym źródłem spostrzeżeń są turyści, mieszkający u nas 

obcokrajowcy oraz wszyscy, którzy posiadają tak zwane świeże 
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spojrzenie. Jeśli wyróżniki, którymi sami chcemy się opisywać 

spotykają się ze zrozumieniem osób zewnętrznych, oznacza to, 

że są potencjalnie skuteczne. Jeżeli jednak nasze propozycje 

są niezrozumiałe, jest to prawdopodobnie sygnał,  

że zbłądziliśmy.  

 

Podobne działanie można zastosować by uniknąć pułapki 

„lepszych” wyróżników. Zewnętrzny punkt widzenia nie tylko 

pomoże nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze 

samopostrzeganie jest akceptowalne i zbieżne z opinią innych. 

Dodatkowo, to właśnie osoba zewnętrzna potrafi naprowadzić 

nas na pozornie oczywisty wyróżnik, o którym wcale do tej 

pory nie myśleliśmy lub pomijaliśmy go traktując, jako mało 

atrakcyjny. Słynna jest już historia o grupie Japończyków, 

których zupełnie nie obchodziła panorama Warszawy, ponieważ 

ich uwaga całkowicie skupiła się na unikalnym na skalę 

światową nieuregulowanym korycie rzeki. Byli zafascynowani. 

Drzewa i krzaki w centrum dużego miasta – kto by pomyślał? 

 

Buduj na emocjach 

Przykłady udanych kampanii pokazują, że wartość naszej 

narracji wzrasta, gdy odwołujemy się do sfery emocji. 

Wspomniane „miasto mostów” może być podstawą bardzo 

efektywnej strategii. Stanie się tak jednak pod warunkiem,  

iż dobudujemy do niej szerszy, emocjonalny kontekst. Mosty 

możemy potraktować, jako elementy, które łączą i zbliżają.  

Następnie powinniśmy się skupić na wyłowieniu z naszej tkanki 

miejskiej wszystkich elementów, które potwierdzają taki 

obraz. Jeżeli okaże się, że jest ich faktycznie dużo, 

przykładowo przyjeżdżają tu liczni studenci ze wschodu  

i zachodu, odbywają się tu międzynarodowe festiwale,  

a zwaśnione niegdyś dzielnice żyją dzisiaj w zgodzie, to mamy 

wspaniałą podstawę do budowania naszej długofalowej narracji. 

W takiej sytuacji mosty, od których wyszliśmy stają się 

symbolem podkreślającym naszą opowieść.  

 

Pomyśl o cechach społeczności 

Okazuje się, że dobre wyróżniki nie muszą wcale odnosić się 

do samego miejsca. Ludzie mieszkający na danym terenie są 

jego naturalnymi ambasadorami. Wyróżnikiem miejsca może być, 

więc unikalna cecha charakteru lokalnej społeczności. Faktem 

jest, że w opinii obiegowej najwyraźniejsze cechy są na ogół 

lekko złośliwe. Mówi się przykładowo, że Szkoci są skąpi, 

Włosi leniwi, a Francuzi notorycznie zdradzają swoich 

partnerów. Dlaczego to właśnie negatywne stereotypy zapadają 

nam najbardziej w pamięć? Bo lekko nas śmieszą. Jeżeli nasza 
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społeczność posiada taką wyraźną, pozornie negatywną cechę, 

można pomyśleć o wykorzystaniu jej w komunikacji. Za przykład 

może tutaj posłużyć szwajcarska kampania „Swiss Mountain 

Cleaners”, w której „perfekcyjni do znudzenia” Szwajcarzy 

pokazywali m.in. jak za pomocą wielkiej ścierki polerują 

górskie szczyty, by „lśniły jak diament”. Wszystko dla 

turystów. Podejście do samego siebie z przymrużeniem oka  

i pewną dozą krytycyzmu, z pewnością może okazać się 

opłacalne. 

 

Rozejrzyj się 

Nie sposób zbudować dobrej strategii komunikacyjnej bez 

dokonania wcześniejszej analizy wizerunku i wyróżników 

potencjalnych konkurentów. W podejściu benchmarkingowym nie 

chodzi bynajmniej o naśladowanie innych podmiotów. 

Zestawienie cech, którymi wyróżniają się inni, pomoże nam  

w odnalezieniu swojej własnej unikalnej drogi. Warto 

przykładowo pomyśleć o tym, co wyróżnia naszą miejscowość  

na tle okolicznych kurortów narciarskich, portów morskich, 

miejscówek surferskich etc. 

 

Bądź konsekwentny 

Na sam koniec należy wspomnieć, iż istnieje zasada, którą 

można uznać za kluczową dla promocji miejsca. Jest to 

konsekwencja. Stworzenie strategii opierającej się na 

wyróżnikach nie jest, wbrew opinii obiegowej, dokumentem 

stanowiącym jedynie punkt wyjścia dla działań promocyjnych. 

Wyznacza ona kierunek, ale i ramy, w których powinniśmy się 

poruszać. Powszechne jest podejście, w którym każda kampania 

promocyjna danego miejsca ma odmienną identyfikację wizualną 

oraz odrębne hasło, a na dodatek zwraca uwagę odbiorcy  

na coś, o czym nie miał dotąd pojęcia. Prowadzi to do 

ciągłego zacierania przyjętych pierwotnie założeń oraz 

powoduje, że z każdą kampanią zaczynamy niejako od początku. 

Jednak jeśli mądrze wybierzemy nasze wyróżniki, powinniśmy 

się na nich opierać przez wiele lat, bo budowanie marki 

miejsca to zarówno zadanie fascynujące, jak i długofalowe.  
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Jak planujemy wakacyjny wyjazd? 

Zdecydowana większość z nas (68%) 

przyznaje, że wakacyjny wyjazd 

starannie zaplanowała. Tylko niecałe 

30% podejmuje takie decyzje 

spontanicznie, pod wpływem impulsu. 

 

Przygotowując się do wakacyjnego 

wyjazdu duża część z nas (43%) planuje 

atrakcje z wyprzedzeniem, 

pozostawiając sobie margines na zmianę 

decyzji. Prawie jedna czwarta (23%) 

sprawdza możliwości wcześniej, ale 

ostateczne decyzje podejmuje na miejscu. Co piąty Polak jest mocno przywiązany 

do ustalonego wcześniej planu i stara się nie zmieniać go w trakcie wyjazdu.   

Z kolei tylko 15% z nas działa zupełnie spontanicznie, wybierając lokalne atrakcje 

dopiero będąc na miejscu. W tej najbardziej spontanicznej grupie najczęściej 

znajdują się osoby w wieku 39 – 45 lat (20%). 

Wykres 4 Wybierając się na wakacje, zazwyczaj… 
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Wykres 3 Czy decyzja o wyjeździe była 
planowana czy spontaniczna? 
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RAZEM CZY OSOBNO?  

 

Na świecie coraz bardziej popularny staje się trend wspólnej promocji miast, czy 

destynacji turystycznych. Promocja większych obszarów, czy regionów jest o tyle 

lepsza, że oprócz synergii kosztowych pozwala na osiągnięcie zysków 

wizerunkowych. Przykładów w tym zakresie dostarcza nam m.in. Austria, której 

zimowe kurorty od lat z powodzeniem promują się wspólnie, także u nas. W Polsce 

natomiast taka postawa i współpraca samorządowa jest wciąż jeszcze zjawiskiem 

bardzo niespotykanym. Bardziej popularna, zwłaszcza nad morzem czy w górach 

jest walka o turystów. Co ciekawe o tyle nieskuteczna, że często prowadzona tymi 

samymi przekazami i kanałami. 

 

Jednym z niewielu przykładów samorządowej oddolnej współpracy w dziedzinie 

promocji miejsc jest kampania „7 Cudów Mazur”, realizowana przez włodarzy 

Mikołajek, Giżycka, Mrągowa, Węgorzewa, Rucianego-Nidy i Rynu. Jest kontynuacją 

głośnej wojewódzkiej kampanii „Mazury Cud Natury”, której efektem było zajęcie 

przez region Wielkich Jezior Mazurskich wysokiej lokaty w plebiscycie 

New7Wonders, na nowe 7 cudów natury.  Miasta chcąc wykorzystać nagromadzony 

wówczas kapitał i popularność Mazur od dwóch lat kontynuują działania 

promocyjne. 

 

Działania regionalne to jedno, ale to, co w naszym kraju pozostaje zupełnie 

niewykorzystane to wspólna promocja szlaków turystycznych. Niejednokrotnie 

zmierzając w kierunku wakacyjnej destynacji przypadkowo odkrywamy po drodze 

różne, równie atrakcyjne miejsca i obiekty.  Dlaczego więc nie komunikować ich 

wspólnie? Droga, bowiem dla wielu może być ważniejsza niż cel podróży… 
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Czy wspólne działania promocyjne opłacają 
się? 
 
Stella Hałaburda 

Inspektor ds. Turystyki, Promocji i Sportu, Urząd Miasta  

i Gminy Mikołajki 

 
Myślę że w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich wszyscy 

odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie 2 lata temu, kiedy 

podjęliśmy się stworzenia marki 7 Cudów Mazur. Już wtedy 

byliśmy przekonani, że tylko wspólna promocja gwarantuje nam 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców zarówno w kraju jak  

i zagranicą.  

 

Dynamiczny rozwój pozostałych regionów Polski i ich promocja 

nie pozwalała nam na inny wybór. Mikołajki to niespełna  

4-tysięczne miasteczko. Co prawda rozpoznawalne zarówno  

w Polsce, jak i poza jej granicami, ale chcąc konkurować  

z innymi kurortami wypoczynkowymi musimy mieć stworzoną 

kompleksową ofertę turystyczną, skierowaną do szerokiego 

grona odbiorców z różnymi oczekiwaniami. Wprawdzie pomału  

się to zmienia, lecz cały czas Mazury postrzegane są jako 

region przyjmujący najwięcej turystów w sezonie letnim.  

To wtedy jest u nas najwięcej atrakcji, tych związanych  

ze sportami wodnymi jak również bogata oferta imprez 

kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.  

 

Chcąc być konkurencyjnymi dla regionów bardziej rozwiniętych, 

bogatszych musimy działać wspólnie by stworzyć urozmaiconą  

i ciekawą ofertę całoroczną. Choć jako miasta tworzące  

7 Cudów Mazur jesteśmy do siebie podobni, reprezentujemy 

spójny obszar to jednak każde z nas ma coś 

charakterystycznego i wyjątkowego. Naszym zadaniem jest 

wydobycie tych „perełek” i stworzenie z nich takiej oferty 

turystycznej, która niezależnie od pory roku będzie 

atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców. Mazury potrzebują 

również nowych atrakcji i cały czas rozwijającej się 

infrastruktury turystycznej i to jest właśnie zadanie dla 

miast tworzących markę 7 Cudów Mazur oraz zawiązanego przez 

nie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.  
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Polak w podróży 

Spytaliśmy Polaków o to jak ważnym elementem wakacyjnego wyjazdu jest dla nich 

sama podróż do miejsca docelowego. Byliśmy ciekawi czy traktują ją jako część 

wypoczynku i planują równie starannie, czy postrzegają raczej jako środek do celu. 

Po raz kolejny ważnym czynnikiem okazał się czas. Jeżeli nim dysponujemy 

jesteśmy w stanie podzielić podróż na odcinki i skorzystać z atrakcji znajdujących 

się po drodze (28%). Jedna czwarta respondentów traktuje podróż jako ważny 

element wyjazdu, sprawdzając czy w okolicy trasy znajdują się dodatkowe atrakcje 

i miejsca warte zobaczenia. Jedynie 15% badanych zawsze wybiera najkrótszą  

i najlepszą trasę, aby dotrzeć do wakacyjnej destynacji.  

 

Wykres 5 Jak ważnym elementem wakacyjnego wyjazdu jest sama podróż do miejsca 
docelowego? 
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 „Duży może więcej”, czyli dlaczego 
Austriacy stawiają na wspólną promocję?  
 
Ewelina Chądzyńska 

Austria.info 

Podstawową korzyścią, dla której regiony w Austrii łączą się 

jest możliwość wspólnej promocji na zasadzie „duży może 

więcej”. Promocja pod jednym szyldem jest z jednej strony 

łatwiejsza i tańsza dla samych regionów (standaryzacja 

rozwiązań, mniejsze koszty reklam). Z drugiej strony 

korzystniejsza również dla samych miłośników sportów 

zimowych, bo w praktyce przekłada się na tańszą i bardziej 

przystępną ofertę turystyczną: począwszy od skipassów poprzez 

wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, korzystanie z usług SPA 

i Wellnes aż do ofert hotelowych i restauracyjnych. Dodatkowo 

jeden wspólny karnet narciarski pozwala na korzystanie ze 

wszystkich zintegrowanych tras, bez konieczności kupna nowego 

skipassu obowiązującego na np. przylegającym terenie 

narciarskim. Integracja przynosi korzyści również na polu 

szeroko rozumianych inwestycji. Zaoszczędzone W taki sposób 

pieniądze regiony inwestują w ulepszenie infrastruktury 

(udoskonalenie albo też uruchomienie nowych wyciągów, 

tworzenie nowych tras etc.). 

Dodatkową zaletą – obok zasadniczych profitów gospodarczych 

wynikających z  łączenia się regionów – jest zwrócenie uwagi 

na zagadnienia dotyczące kultury. Dzięki powyższemu zjawisku 

tradycja, lokalna społeczność, literatura, media oraz 

regionalna kuchnia zyskują ponownie na swojej wartości. Każdy 

Analizując wybierane przez 

respondentów odpowiedzi rodzi 

się pytanie, czy miasta leżące na 

szlaku prowadzącym do 

popularnej destynacji 

turystycznej, nie powinny 

promować się razem z nią? 
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bowiem z połączonych regionów próbuje podkreślać i wyostrzać 

swoją odmienność kulturową. I tak np. z powodu zdecydowanych 

różnic w tradycjach i zwyczajach austriackich krajów 

związkowych ciężko sobie wyobrazić współpracę np. między 

Tyrolem i Ziemią Salzburską. Tu rozbieżności kulturowe,  

ale również szeroko rozumiana duma wydają się być zbyt silne.  

Przykładem sukcesu w budowaniu swojej marki może pochwalić 

się Ski amadé, które wypracowało sobie szczególną pozycję  

na Ziemi Salzburskiej. Wolfgang Amadeusz Mozart kojarzony 

automatycznie z Ziemią Salzburską, stał się również w tym 

regionie elementem promocji regionu – występując m.in.  

w Wagrain, jako patron specjalnej gondolki narciarskiej (tzw. 

latający Mozart – „Der Flying Mozart”). 

Istotną rolę w kształtowaniu wizerunków austriackich regionów 

przypisuje się również odpowiedniemu pozycjonowaniu ośrodków 

narciarskich. W związku z powyższym część z nich znana jest 

ze swojej tradycyjnej oferty narciarskiej z pakietem wellness 

czy ofertą kulinarną np. Insbruck, inne pozycjonują się jako 

np. idealne ośrodki narciarskie dla rozpoczęcia przygody 

narciarskiej (Karyntia) lub też najlepiej przygotowane do 

aktywnego wypoczynku rodzinnego (Serfaus-Fiss-Ladis). Kolejne 

np. (Kitzbühel Kirchberg) koncentrują się na najnowszych 

trendach narciarskich takich jak freeride czy tzw. zimowe 

funparki. Skrojona na miarę oferta urlopowa zapewnia obecność 

turystów w każdym z promujących się wspólnie regionów.  
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BUDOWANIE KOALICJI 

 
Współpraca to obecnie słowo klucz odnoszące się do większości działań 

rozwojowych realizowanych w państwach na całym świecie. Najbardziej znanym, 

choć nie jedynym przykładem, jest koalicja zakładająca wspieranie kręgów 

naukowych przez środowiska biznesowe. Doświadczenie państw o wysokim 

potencjale gospodarczym pokazuje, że umiejętne wykorzystanie wiedzy 

wynikającej z tej współpracy pozwala uzyskiwać firmom przewagę konkurencyjną. 

Dobre doświadczenia związane z tym obszarem wspólnego działania skłaniają 

polskie firmy do podjęcia takiego wysiłku na innych płaszczyznach działalności: 

promocji, marketingu, sponsoringu. Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, 

kiedy w ramach tych działań, firmy o strategicznym znaczeniu gospodarczym dla 

regionu wspierają przede wszystkim projekty i inicjatywy lokalne, które swoim 

zasięgiem obejmują najbliższe otoczenie.  

 

Tworzenie koalicji to jednak nie tylko współpraca władz i społeczności lokalnych  

z biznesem, ale także wszelkie inicjatywy mające na celu działanie zbieżne  

z promocją i popularyzacją danego regionu. Bez wahania możemy do nich zaliczyć 

także wsparcie ze strony organizacji pożytku publicznego, zaangażowanie gwiazd  

i sportowców popularnych na danym obszarze czy współpracę z zarządcami atrakcji 

turystycznych, które położone są w najbliższej okolicy.  

 

Potencjał działań opartych na współpracy i czerpaniu wzajemnych korzyści jest 

wręcz nieograniczony. Wymiar działań lokalnych bazujących na wspólnej, spójnej 

koncepcji ma niejednokrotnie większą siłę rażenia niż kampanie ogólnopolskie. 

Potrzebne są jednak chęci i pomysłowość, które w przyszłości mogą stać się solidną 

podstawą realizacji takiej polityki.  
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Zaangażowanie ambasadorów 

Wykorzystanie wizerunku ambasadorów nie jest żadną nowością – różnorodne 

organizacje starają się o to, by osoby rozpoznawalne stawały się „twarzami” 

marek, miejsc czy produktów. Osoby pełniące tę rolę powinny budzić ogólną 

sympatię, być otwarte na kontakt z ludźmi i interesować się ich opinią. Ponad 

połowa badanych (51%) uważa, że najlepszym ambasadorem miejsca, jego 

„wizytówką” są zadowoleni turyści. Jest to bardzo ciekawy wynik. Pokazuje, że 

turyści są wymagający. To jasny sygnał dla organizatorów turystyki – spełnijcie 

nasze oczekiwania a będziemy was polecać innym. 

 

 

Wykres 6 Kto jest zdaniem badanych najlepszym ambasadorem miejsca 
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45% 
55% 

Lokalni mieszkańcy, jako 
ambasadorowie miejsc 

miasta
poniżej 100
tys.
Mieszkańców

Miasta
powyżej 100
tys.
Mieszkańców

Z kolei 30% badanych jako najlepszych 

ambasadorów wskazuje mieszkańców. 

Częściej odpowiedź tą wybierają osoby z 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców (33%) 

niż mieszkańcy mniejszych miejscowości.  

 

 

 

Warszawa otwarta na pomysły mieszkańców – 
zaangażowanie mieszkańców  
w kreowanie marki turystycznej miasta. 

Maria Schicht 

Zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w 

Urzędzie m.st. Warszawy 

 
Otwarta Warszawa to internetowa platforma crowdsourcingowa, 

która umożliwia angażowanie się mieszkańców Warszawy w 

kreowanie swojego miasta. Inspiruje warszawski samorząd. 

Pomaga wzmacniać markę miasta. 

 

Warszawiacy projektują zieleń miejską, usprawnienia 

transportowe, zagospodarowanie brzegów Wisły, tworzą ofertę 

kulturalną. Ich pomysły są prezentowane na platformie 

internetowej stworzonej przez miasto stołeczne Warszawę wraz 

z firmą MillionYou. Przez trzy miesiące nadesłano ponad 500 

projektów, a społeczność uczestnicząca w dialogu przekroczyła 

liczbę 12 tys. mieszkańców! Widać, że warszawiakom zależy na 

swoim mieście, chcą partycypować w zarządzaniu nim i 

kształtowaniu jego rozwoju. Wzorują się na światowych 

rozwiązaniach nadsyłając zdjęcia i komentarze. W odpowiedzi 

na pytanie o „inicjatywy kulturalne i rekreacyjne ze świata, 

które sprawdziłyby się w Warszawie?” – nadesłano np. projekt 

stworzenia parku rozrywki, inspirowanego… postacią Wiedźmina 

– bohatera książek Andrzeja Sapkowskiego. „Książki, gra 

zarówno planszowa, jak komputerowo-konsolowa są światowym 

hitem, więc i taki park mógłby się takowym okazać” – napisał 

na platformie Otwartej Warszawy autor tego pomysłu.  

 

Mieszkańcy logują się na platformie www.otwartawarszawa.pl, 

zapoznają się z pytaniami np. o to, „jak można usprawnić 

http://www.otwartawarszawa.pl/
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transport na trasie między twoim domem, a pracą?”, następnie 

zgłaszają projekty. Odbywa się otwarta dyskusja z udziałem 

pomysłodawców, a także ekspertów z dziedzin transportu, 

architektury, ekologii oraz samorządu.  W ten sposób 

projekty, które ma zrealizować miejski samorząd, są 

uzgadniane i wybierane partycypacyjnie, a do dialogu na 

internetowej platformie włączają się liczni zainteresowani 

mieszkańcy. Jury złożone z przedstawicieli m.st. Warszawy  

i ekspertów z branży, o której dyskutujemy, ocenia projekty, 

a wybrane rekomenduje do realizacji. Pomysłodawcy otrzymują 

nagrody. Wszystkie projekty, nie tylko te realizowane, są 

przekazywane do analizy twórcom nowelizacji długofalowej 

Strategii rozwoju m.st. Warszawy.  

 

Otwarta Warszawa sprzyja włączaniu mieszkańców  

w sprawy istotne dla miasta, a także budowaniu obywatelskiej 

społeczności internetowej, opartej na zasadzie partycypacji. 

Angażuje w aktywne uczestnictwo w projektowaniu przestrzeni, 

kultury, rekreacji w Warszawie. Integruje mieszkańców. Każdy 

może być autorem twórczej idei i pomysłu. Każdy może ją 

skomentować i uzupełnić.  

 

Jednocześnie samorząd uzyskuje kontent na temat wizji, 

tożsamości, nowej narracji i wartości, jakimi kierują się 

współcześni mieszkańcy polskiej stolicy. To oznacza 

uzgadnianie z nimi podstaw marki Warszawa – miasta 

nowoczesnego, w którym istotną rolę odgrywają zaangażowani, 

kreatywni mieszkańcy.   

 

Z kolei mocna marka miejska przyciąga turystów  

i inwestorów. Warszawa jest gotowa na nową opowieść. Tworzy 

ją wspólnie z mieszkańcami. 

 

Ponad 14% respondentów twierdzi, że osobami, które najlepiej reprezentują  

i promują miejsce są znani ludzie, którzy się tam urodzili, tworzyli. Badani 

zamieszkujący wsie i miasta do 100 tys. mieszkańców częściej niż pozostali 

wskazywali właśnie tę odpowiedź. 

 

Ciekawym kontekstem jest też duża różnica występująca w wykorzystaniu 

wizerunku znanych ludzi związanymi z danym miejscem, a wykorzystaniem 

wizerunku celebrytów. Dobrym wzorem takich działań, prowadzonych w sposób 

strategiczny i przemyślany jest akcja „Ambasadorowie Województwa Lubelskiego”. 
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Tytuły „Ambasadora” jest przyznawany od 1999 rok wybitnym osobom, instytucjom 

i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza 

jego granicami. Warunkiem koniecznym do otrzymania tego tytułu jest pochodzenie 

z regionu Lubelszczyzny. Tym sposobem, w gronie wyróżnionych znaleźli się: 

piosenkarka Beata Kozidrak, piłkarz Jacek Bąk, zespół Budka Suflera. Bodaj 

najgłośniejszym ostatnio przykładem będącym kompletnym przeciwieństwem tych 

działań jest zaangażowanie do spotów promocyjnych województwa kujawsko-

pomorskiego znanego, amerykańskiego aktora – Keanu Reevesa. W ustach gwiazdy  

o takim formacie, której gaże filmowe sięgają milionów dolarów, mało wiarygodne 

wydają się słowa: „Cieszę się, że tu jestem”.  

 

Lokalni politycy niestety nie zawsze są dobrą wizytówką regionu. Warto wspomnieć 

tutaj kampanię prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego. W krótkim spocie 

zrealizowanym w całości po angielsku zapraszał Irlandczyków do odwiedzenia 

Poznania podczas Euro 2012. Spot jest na swój sposób ujmujący, jednak wydaje 

się, że chociaż głównym celem jego realizacji było promowanie miasta (spot 

powstał z inicjatywy irlandzkiej publicznej rozgłośni radiowej RTE 2, a UM nie 

ponosił kosztów związanych z jego realizacją) w efekcie więcej zyskała osoba Pana 

Prezydenta. Ten dość jaskrawy przykład pokazuje, że urzędy miasta nie powinny 

być w pełni odpowiedzialne za promocję, gdyż zazwyczaj ma ona znamiona 

polityczne. 

Współpraca z biznesem 

Ważnym, ale często niedocenianym aspektem promocji regionalnej jest 

odpowiednie wykorzystanie potencjału marek, które się z niego wywodzą. Również 

biznes w takich działaniach zaczyna dostrzegać dla siebie wymierne korzyści 

wizerunkowe. 

Tylko ok. 4% badanych wskazało 

celebrytów i lokalnych 

polityków, jako dobrą 

„wizytówkę” danego obszaru. 
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Według respondentów najlepszym sposobem promowania regionu przez firmy  

i przedsiębiorstwa jest podkreślenie wyjątkowego charakteru produktów 

regionalnych, z których korzystają (51%) oraz zaznaczanie związków z danym 

regionem (45%). Dla wielu pytanych (30%) ważne jest wspieranie społeczności 

poprzez sponsorowanie lokalnych drużyn sportowych czy dofinansowanie renowacji 

zabytków lub innych atrakcji turystycznych. Respondenci dostrzegli także 

możliwość wykorzystania regionalnej sztuki w tworzeniu opakowań czy kreacji 

reklamowych (31%). 

Wykres 7 Jak Twoim zdaniem lokalny biznes może promować region, z którego 
pochodzi? 

 

Współpraca z organizacjami non-profit  

W ciągu kilku ostatnich lat znacznie zyskała na popularności współpraca  

z organizacjami pożytku publicznego. W 2003 r. wprowadzono specjalną ustawę 

określającą zasady wspólnych działań. W sytuacjach, kiedy przed władzami miast 

stoją wyspecjalizowane aktywności z takich obszarów jak edukacja, ekologia czy 

integracja środowisk lokalnych, podjęcie takiej współpracy jest wartościowe  

i wspiera osiągnięcie zamierzonych celów.  
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Podkreślając wyjątkowy charakter
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tworzenia swoich produktów

Wspierając lokalne organizacje (np. drużyny
sportowe, organizacje pozarządowe)

Wspierając renowacje zabytków

Odnosząc się do wartości, które wyznawane
są przez mieszkańców

W inny sposób



24 
 

  



25 
 

Organizatorzy wydarzeń 

Ważnym ogniwem w budowaniu koalicji 

promującej dany region czy miejsce są 

organizatorzy wydarzeń. Badania 

pokazują, że rośnie znaczenie turystyki 

związanej z rozrywką. Coraz częściej 

decydujemy się na odwiedzenie innego 

miasta ze względu na odbywający się 

tam mecz czy koncert. 62% 

respondentów przyznaje, że chociaż raz 

im się to zdarzyło. W trakcie takiego 

wyjazdu blisko 75% odwiedzających 

stara się zwiedzić miasto, w którym 

odbywa się wydarzenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61,4 

32,3 

6,3 

Wykres 8 Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci 
się odwiedzić jakieś miasto/ miejsce 
głównie ze względu na wydarzenie 
(koncert, mecz), które miało tam 

miejsce? 

Tak Nie Nie wiem

32,1 

42,4 

23,9 

1,6 

Wykres 9 Czy w trakcie wyjazdu w 
celu uczestnictwa w konkretnym 
wydarzeniu zwiedzasz też miasto, 

w którym jest organizowane? 

Tak, zawsze

Tak, często

Tak, ale tylko czasami

Ważne, aby na etapie kupowania 

biletów czy wejściówek 

odwiedzający mogli w łatwy 

sposób dotrzeć do informacji  

o turystycznych atrakcjach 

danego miejsca. 

. 
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CZY JESTEŚMY WIERNI WAKACYJNYM 

DESTYNACJOM? 

 

Respondenci zapytani o to, jakie cechy musi spełniać dane miejsce, aby zechcieli 

do niego wrócić wskazywali przede wszystkim: dobre wspomnienia (65%) i lokalny 

koloryt/atmosferę (55%). Pokazuje to, że wyróżnikiem miejsca nie zawsze musi być 

coś namacalnego, pomnik, zamek, czy galeria sztuki. Z wielu wypraw wracamy 

przecież zauroczeni nie powszechnie znanymi zabytkami, ale urokliwymi 

zakątkami, rodzinną atmosferą hotelu czy restauracji. 

 

Dla badanych ważnym czynnikiem wyboru jest też różnorodność dostępnych  

w danym miejscu atrakcji. Blisko połowa badanych (48%) uznała ją za jeden  

z ważniejszych czynników zachęcających do powrotu w dane miejsce. Do istotnych 

aspektów zaliczono także: otwartość mieszkańców (38%) i interesujące aspekty 

kulturowe (33%).  

Wykres 8 Jakie cechy musi spełniać odwiedzone miejsce, abyś chciał(a) do niego 
wrócić?  
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Inna cecha
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BŁĘDY W PROMOCJI POLSKICH MIAST  

I REGIONÓW 

 

Dyskusja o tym, jaki sposób promocji wybrać, na co postawić w komunikacji toczy 

się nieustannie. Duże metropolie, ale i mniejsze kurorty coraz częściej dostrzegają 

potrzebę sprofilowanych działań i wyróżnienia się na tle konkurencji. Ciągle jednak 

robimy to odgórnie, nie słuchając głosu głównych odbiorców tej komunikacji.  

A jakie są ich opinie?  

 

Informacja u podstaw 

Aż 34% ankietowanych narzeka na złe oznakowanie zabytków i atrakcji turystycznych. 

Tego często pomijanego i niedocenianego aspektu komunikacji nie traktuje się jako 

elementu informacji turystycznej. Tymczasem kolorowe przewodniki i piękne mapy 

nie zastąpią odwiedzającym najbardziej poszukiwanego contentu, jakim jest 

wiedza o miejscu, do którego dotarli. Interaktywne tablice informacyjne, makiety, 

prezentacje multimedialne to pierwszy krok, od którego powinna zaczynać się 

promocja danego obszaru.  

 

Gdzie są odbiorcy? 

Ponad 27% biorących udział w badaniu uważa, że kampanie są mało widoczne w 

mediach. 23% ankietowanych wskazało brak lub zbyt słabe wykorzystanie 

nowoczesnych kanałów komunikacji. Taki wynik sygnalizuje znaczący problem – 

kampanie promocyjne mają niewystarczający stopień dotarcia do grupy docelowej. 

Koniecznym krokiem ku poprawie efektywności marketingu miejsc powinna być 

zatem weryfikacja popularności wykorzystywanych kanałów komunikacji.  

  

Turyści na temat błędów w 

kampaniach promocyjnych: 

mniej marketingu, więcej 

informacji. 
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Zaskoczcie nas! 

Polscy turyści chcą być zaskakiwani, dowiadywać się o miejscu nieznanych dotąd 

faktów. Według wielu ankietowanych błędem jest m.in. skupianie się  

w komunikacji wyłącznie na głównych zabytkach (32%) i na historii (25%) oraz 

pomijanie nowych, często dużo bardziej atrakcyjnych miejsc (19%). Wyraźna jest 

zatem potrzeba wzbogacenia komunikatu – poszukiwanie wyróżników, innowacji, 

promowanie aktualnych wydarzeń (zob. też poszukiwanie wyróżników). Strategia 

komunikacji powinna być całoroczna i różnorodna, z podkreśleniem sezonowych 

atrakcji. 

 

 

Nudno i powierzchownie 

Prawie ¼ badanych (23%) ocenia aktualnie realizowane kampanie promocyjne jako 

nudne. Krytykowane jest też powielanie cudzych pomysłów (21%) oraz opieranie się 

na wyimaginowanych zaletach regionu (25%), zamiast podkreślania jego 

prawdziwych walorów. A do takich ankietowani zaliczają również lokalne produkty. 

Ponad 20% badanych uważa, że polskie miasta i regiony nie promują wystarczająco 

regionalnych specjałów. Zdaniem turystów w komunikacji niesłusznie pomija się 

również mieszkańców, którzy są naturalnymi ambasadorami miejsc.  

 

Zdecydowanie mniej ankietowanych zwraca uwagę na niespójność (15%)  

i nieczytelność przekazu (14%). Turyści oczekują zatem pogłębienia komunikatu, 

który obecnie jest zbyt podstawowy. 

Lokalne produkty oraz 

mieszkańcy to niesłusznie 

pomijane w promocji walory 

regionu. 
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Wykres 9Jakie błędy w promocji popełniają polskie miasta I regiony? 

 

Budować tożsamość, nie tylko wizerunek 

 

Zuzanna Mojska 

VMG PR 

 

Odpowiedzi ankietowanych dotyczące najczęściej popełnianych 

błędów w promocji miast i regionów pokazują, że odbiorcy 

kampanii są zmęczeni ich reklamowym charakterem. Zbyt często 

za pomocą różnorodnych kanałów komunikacji promowane jest nie 

tyle samo miejsce i jego walory, co pracowicie wykreowany 

wizerunek, który często sprowadza się do hasła bądź sloganu. 

Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonego badania, turyści 
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Nie skupiają się na nowych możliwościach/
atrakcjach regionu

Działania promocyjne są niespójne,
nieskoordynowane

Przekaz promocyjny jest niejasny, nieczytelny dla
wszystkich odbiorców

Hasła promocyjne są niedopasowane do miejsc

Inne błędy
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cierpią na brak podstawowych informacji – oznakowania 

atrakcji, wskazania mniej znanych zabytków czy szlaków. 

Planując skierowaną do turystów strategię promocji miejsca, 

warto zadać sobie podstawowe pytanie – czym jest podróż, jaki 

jest jej cel? Lista odpowiedzi może być bardzo długa i na tej 

podstawie określamy grupy docelowe, dobieramy kanały 

komunikacji. Jednakże nie możemy zapominać o pierwszej, 

najbardziej oczywistej odpowiedzi, która przychodzi nam do 

głowy jako pierwsza: podróżujemy, aby zobaczyć coś nowego, 

poszerzyć horyzonty, spróbować regionalnych specjałów, 

zmienić otoczenie. Opuszczamy na chwilę swoje miejsce 

zamieszkania, aby poznać inne, a celem kampanii promocyjnych, 

jest przede wszystkim dostarczenie przybyszom informacji, 

które ułatwią ten proces. Zapraszając turystów do odwiedzania 

naszego miasta lub regionu powinniśmy pamiętać,  

że przyjmujemy na siebie rolę przewodników. Ważne, aby 

promocja prowadzona na zewnątrz była spójna z działaniami 

informacyjnymi podejmowanymi na miejscu. Problemem wielu 

widocznych kampanii jest przerost formy nad treścią. 

Inwestycje mające na celu uatrakcyjnienie identyfikacji 

wizualnej nie obejmują elementów typografii miejskiej. 

Nośniki informacji o zabytkach bądź szlakach, punkty 

informacji turystycznej, sklepy z pamiątkami trwają  

w niezmiennej od lat formie, podczas gdy logotypy miast 

zmieniają się z zadziwiającą częstotliwością. 

Duża grupa ankietowanych zwróciła również uwagę na 

powierzchowność strategii promocji miast i regionów, które 

skupiają się na tylko na głównych zabytkach oraz historii  

i nie angażują mieszkańców w promocję. Wydaje się, że zarzut 

ten dotyczy przede wszystkim dużych miast, które ulegają  

w ostatnich latach dynamicznym zmianom głównie dzięki 

oddolnym inicjatywom. To ludzie nadają charakter 

poszczególnym fragmentom przestrzeni miejskiej  

i to mieszkańcy decydują o tym, w którym miejscu bije obecnie 

serce miasta. Są to zmiany trudne do uchwycenia i w zasadzie 

niemożliwe do przewidzenia. Ważne, aby uzupełnieniem 

informacji na temat zabytków i dziedzictwa kulturowego danego 

miejsca była dawka wiedzy, na temat tego co nowe, ulotne  

i dlatego warte zobaczenia właśnie teraz. Murale, wystawy 

plenerowe, festiwale, klubokawiarnie – to miejsca i 

wydarzenia, z którymi wiązać się będą emocje odwiedzających. 

A przecież to właśnie na emocjach i przeżyciach budujemy 

wspomnienia, które motywują nas do powrotów. 
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Dowiedz się, kim są Twoi odbiorcy  
i sprawdź czy Twoje działania są efektywne? 

Piotr Zimolzak 

Główny analityk SW Research 

Kampania związana z promocją regionu zazwyczaj wiąże się  

z dużym nakładem środków finansowych oraz pracy osób w nią 

zaangażowanych. Dlatego podczas jej realizacji warto unikać 

podstawowych błędów. Większość z nich można wyeliminować 

jeszcze przed rozpoczęciem działań promocyjnych, stawiając 

odpowiednią diagnozę dotyczącą aktualnego kontekstu 

społecznego, gospodarczego, ekonomicznego itp. promowanego 

regionu. Podstawowym narzędziem do jej opracowania są badania 

ewaluacyjne. Należy przy tym pamiętać, że diagnozy czy też 

oceny powinno się dokonywać na różnych etapach projektu, stąd 

standardowy podział ewaluacji na trzy etapy: ex-ante 

(rozpoznanie), mid-term (sprawdzenie i korekta), ex-post 

(ocena finalna).   

 

Prowadzenie badań ewaluacyjnych należy zacząć tak wcześnie, 

jak tylko jest możliwe. W innym przypadku narażamy się na 

ryzyko, że kampania nie trafi do właściwych odbiorców. 

Istnieją co najmniej dwie potencjalne przyczyny tego 

problemu. Pierwszą z nich jest brak dokładnego określenia, 

kim jest odbiorca naszej kampanii, np. ile ma lat, czym się 

zajmuje, ile wydaje na podróże itp. Drugim źródłem 

niepowodzenia może być niedopasowanie przekazu kampanii do 

zdefiniowanej grupy adresatów, np. poprzez użycie 

nieadekwatnego języka w komunikacji. Wśród pozostałych 

podstawowych błędów, które mogą się pojawić podczas 

realizowania kampanii promocyjnej regionu, bez względu na to, 

czy prowadzone działania mają charakter jednorazowy czy 

długofalowy można wymienić: 

 Kampania jest nieefektywna ekonomicznie, 

 Kampania jest nieskuteczna, tj. wywołuje efekty inne od 

zamierzonych, 

 Efekty kampanii są krótkotrwałe. 

 

Wykorzystując badania ewaluacyjne można zminimalizować ryzyko 

wystąpienia powyższych problemów, dzięki odpowiedzi na 

poniższe pytania: 

 Kto jest naszym potencjalnym beneficjentem?  

 Jakie są faktyczne potrzeby osób korzystających lub 

planujących skorzystać z oferty turystycznej? 
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 Jaki jest kontekst społeczny, gospodarczy, polityczny 

itp. prowadzonych działań promocyjnych? 

 Jakie są potencjalne zagrożenia związane  

z uruchomieniem kampanii? 

 Jakie formy dotarcia, komunikacji są najbardziej 

atrakcyjne / skuteczne dla konkretnych grup 

beneficjentów? 

 Czy hasła naszej kampanii pokrywają się z potrzebami 

beneficjentów? 

 Które produkty i rezultaty zostały zrealizowane  

i w jakim zakresie na półmetku kampanii? Które elementy 

wymagają korekty? 

 W jakim stopniu udało się osiągnąć założone cele? 

 Jaka jest ekonomiczna efektywność kampanii oraz 

osiągnięta stopa zwrotu (tzw. ROI – return on 

investment)? 

 Czy uzasadniona jest kolejna edycja kampanii? 

 

Niezależnie od etapu, w badaniach ewaluacyjnych 

wykorzystywana jest szeroka gama metod zbierania danych: 

 Desk research (analiza danych zastanych, np. 

dokumentów, materiałów audio). 

 Ilościowa i jakościowa analiza treści – np. komentarzy 

na forach internetowych, analiza mediów 

społecznościowych, analiza sentymentów, materiałów 

udostępnianych przez beneficjentów. 

 Badania opinii - badania kwestionariuszowe, wywiady 

pogłębione. 

 Wywiady eksperckie. 

 Obserwacja. 

 Case studies (studia przypadku). 

 Metoda delficka (ekspercka). 

 

Powyższe problemy i przykładowe sposoby radzenia sobie z nimi 

prawdopodobnie nie są niczym nowym dla instytucji planujących 

lub realizujących kampanie promocyjne regionu. Często jest 

bowiem tak, że samorządy są świadome powyższych trudności, 

ale czasami nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić. I w tym 

momencie warto zwrócić się do agencji badawczej oferującej 

badania ewaluacyjne. 
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EMOCJE I WARTOŚCI  

 

Skuteczna komunikacja miejsca wiąże się oczywiście z koniecznością 

przedstawienia odbiorcy możliwie rzetelnej oferty. Jeżeli w danym mieście istnieją 

unikalne na światową skalę zabytki, organizowany jest festiwal muzyczny  

o międzynarodowym zasięgu, lub powstał właśnie potężny kompleks sportowy, to 

zadaniem ekspertów od promocji jest poinformowanie odbiorcy o tym fakcie. 

 

Jednak, czy przekazanie suchej informacji wystarcza? W świecie milionów 

otaczających nas komunikatów – nie. Idealna sytuacja to taka, w której odbiorca 

zostaje uwiedziony przez legendę danego miejsca, a atrakcje turystyczne wyraźnie 

potwierdzają jej wiarygodność. Podstawowymi cechami charakterystycznymi 

dobrych historii są odwołania do emocji oraz wartości. Dlaczego są one tak ważne? 

 

Na skutek wszechogarniającej nas komercjalizacji, coraz większa liczba osób 

wykształciła w sobie swoistą „reklamoodporność”. Współczesny człowiek 

podświadomie rozpoznaje treści, których podstawowym celem jest sprzedanie mu 

produktu, lub usługi. Uruchamia się wtedy naturalny mechanizm wyparcia, który 

odrzuca te treści, klasyfikując je, jako zbędne. Dlatego właśnie, aby oferta miejsca 

nie została potraktowana przez odbiorcę, jak pusta reklama, konieczne jest 

zbudowanie dookoła niej legendy. Powinna ona umiejętnie podkreślać wartości, 

wynikające przykładowo z tradycji i historii miejsca oraz pobudzać wyobraźnię, 

grać na emocjach, bądź skłaniać do refleksji i zadumy. Pomysłów na zbudowanie 

przyciągającej narracji jest wiele, lecz ich charakter powinien zawsze 

korespondować ze specyfiką danego miejsca.  

 

Najskuteczniejszy przekaz dotyczy zwłaszcza tych emocji, których brakuje na co 

dzień statystycznemu odbiorcy. Prym wiodą w tym zakresie destynacje wakacyjne, 

które w umiejętny sposób wykorzystują tęsknotę za wolnością, oderwaniem się od 

rzeczywistości, przygodą i poszukiwaniem czegoś prawdziwego oraz naturalnego. 

Jest to narracja, która trafia idealnie w oczekiwania dużej części odbiorców. 

Podobny mechanizm gry na emocjach (tęsknota za zmianą, lub potrzeba obrania 
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nowego kierunku życiowego) występuje w wypadku strategii prezentujących 

miejsca idealne do zamieszkania, pracy i życia. Narracja miejsca może również 

podkreślać konkretne wartości. Może się w związku z powyższym odwoływać do 

dążenia do doskonałości w danej dziedzinie (np. edukacji społeczności lokalnej), 

walki o utrzymanie równowagi ekologicznej lub zdolności do dźwignięcia się z kolan 

po historycznych zawirowaniach (w wypadku takiej narracji, każda miejska ruina 

staje się pomnikiem potwierdzającym skomplikowaną przeszłość, a każdy przejaw 

nowoczesności jest dowodem na odradzanie się miejsca).  

 

Rozwijając model idealny, poruszony legendą miejsca odbiorca, odwiedza je  

i stwierdza, że znajdujące się tutaj zabytki i atrakcje turystyczne oraz charakter 

lokalnej społeczności, a także klimat miejsca potwierdzają przedstawioną mu 

wcześniej opowieść. Jeżeli ten efekt zostanie spełniony, komunikat wygenerowany 

przez specjalistów od promocji osiągnie najlepszy z możliwych efektów. 

Najprawdopodobniej zadziała wtedy mechanizm polecenia. Stanie się tak, gdy po 

powrocie do domu odbiorca komunikatu przekaże go dalej swoim znajomym  

i rodzinie, marka miejsca zyska w ten sposób nowego ambasadora.  

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu, właśnie 

osobistym rekomendacjom ufamy dzisiaj najbardziej. Dzięki zbudowaniu 

wiarygodnej legendy miejsca opartej na emocjach i wartościach, możliwe jest 

wzmocnienie tego najcenniejszego kanału dotarcia. Należy jednak pamiętać,  

iż komunikat promocyjny pełni rolę swoistej obietnicy, a jej niespełnienie może 

wiązać się z osiągnięciem efektu odwrotnego do zamierzonego. Z tego właśnie 

powodu, budowanie legendy należy rozpocząć od gruntownego i możliwie 

obiektywnego przeanalizowania swoich wyróżników. 
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O BADANIU 

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-28 września 2014 r. metodą 

internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez 

agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem 

losowania był panel internetowy SW Panel, a do udziału w badaniu zaproszono 

osoby w wieku od 16 do 60 lat. 

 

Zebrano łącznie 1007 w pełni wypełnione kwestionariusze, a dopuszczalny błąd 

statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,15% pkt. proc. dla całej próby. 

Kwestionariusz wywiadu składał się z 11 pytań badawczych i został opracowany 

przez SW Research. Badania przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” 

zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl. 
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VMG PR 

 

VMG PR  funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Specjalizuje się w kompleksowej 

obsłudze projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,  w szczególności 

z obszarów: komunikacji korporacyjnej,  marketingu sportowego, PR wydarzeń, 

promocji miejsc, CSR, brand PR i obsługi marek premium. Odpowiadaliśmy  m.in. 

za komunikację projektów: Hard Rock Cafe Gdańsk, Szkoła Mistrzów LOTTO, 

Energa Sailing (Zbigniew Gutkowski), Grupa ADVERTIS, FB ANTCZAK,  LOTOS 

Polish Open, Baltic Sail Gdańsk, Program Edukacji Morskiej w Gdańsku, Żeglarski 

Puchar Trójmiasta, 7 Cudów Mazur, DM BOŚ SA, Klinika Ruchu. 

 

W skład grupy VMG wchodzi także agencja VMG EVENTS, specjalizująca się  

w obsłudze imprez masowych, wyjazdów incentive oraz realizacji eventów, szkoleń 

i spotkań firmowych. W portfolio klientów grupy znajdują się największe polskie 

oraz międzynarodowe firmy, m.in. Polska Telefonia Cyfrowa, Mercedes-Benz 

Polska, Ferrero Polska, Związek Banków Polskich, Lindt & Sprüngli, US Pharmacia, 

Grupa Lotos SA, ENERGA SA, Totalizator Sportowy SA. 

SW RESEARCH 

 

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research jest liderem i prekursorem 

społecznościowych badań on-line. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania 

badawcze, informatyczne, usługi analityczne oraz doradcze. SW Research realizuje 

badania ilościowe i jakościowe. SW Research jest właścicielem w Polsce paneli 

badawczych: SW Panel (swpanel.pl) oraz StudentsWatch.pl liczących łącznie ponad 

50 tys. aktywnych respondentów. Należący do SW Research 3S System do realizacji 

badań typu: CAWI, CAPI, CATI oraz CASI zapewnia nowe możliwości zadawania 

pytań i szybkie uzyskiwanie wyników w modelu mixed mode. Jako jedna  

z pierwszych agencji w Polsce realizuje również badania mobile z wykorzystaniem 

autorskiej aplikacji SW Mobi. 

  

http://www.vmgevents.pl/
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AUTORZY  BADANIA 

 

Elwira Jastrzębska 

PR Director VMG PR 

elwira.jastrzebska@vmgpr.pl 

662 015 876 

 

 

Zuzanna Mojska 

PR Manager VMG PR 

zuzanna.mojska@vmgpr.pl 

606 381 561 

 

 

Maciej Kołtoński 

PR Specialists VMG PR 

maciej.koltonski@vmgpr.pl 

604 622 220 

 

 

Marta Grabowska 

Junior Manager VMG PR 

marta.grabowska@vmgpr.pl 

728 988 769  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elwira.jastrzebska@vmgpr.pl
mailto:zuzanna.mojska@vmgpr.pl
mailto:maciej.koltonski@vmgpr.pl
mailto:marta.grabowska@vmgpr.pl


38 
 

 


