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Turystyka  Biznes  R E L A C J I  

Suma wrażeń i doświadczeń

Wszystkie dobra i usługi 

tworzone i kupowane w związku 
Dla pojedynczego przedsiębiorstwa 

to jego własna oferta, 

zaspokojenie potrzeb 

całość wiązki dóbr i usług,

co wymaga 

Współdziałania podmiotów 
współtworzących   produkt turystyczny.



Marka produktu turystycznego

Rdzeń oraz podstawę kreowania marki produktu

nie więcej niż trzy 
główne atrakcje turystyczne 

a skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna.

Oznacza to, że w ramach utworzonego produktu, ruch turystyczny powinien być 

generowany spoza regionu (województwa), na terenie którego produkt został stworzony. 

Produkt poszerzony – wszystkie dodatkowe usługi 

oferowane przez organizatora, które powodują, 

że produkt jest bardziej atrakcyjny i konkurencyjny



Definicja produktu 

Wszystko co można zaoferować nabywcy

do konsumpcji, lub dalszego użytkowania.

jest PRODUKTEM .

To zbiór oczekiwań i korzyści

(użyteczności, przyjemności) dla nabywcy.

Nabywca postrzega produkt

przez pryzmat zysków, jakie

mogą wynikać z jego zakupu.

To, co nabywamy jest więc w rzeczywistości

jedynie opakowaniem korzyści i pożytków,

Które staną się naszym udziałem dopiero

w trakcie konsumpcji produktu.

produkt

cena

miejscepromocja

personel

5 P



Klasyfikacja produktu turystycznego

 rzeczy – przewodniki, 
mapy, sprzęt niezbędny 
podczas wyjazdu – np. 
łódka, pamiątki, 

 usługi – pojedyncza 
usługa np. 
transportowa, 
noclegowa, 
gastronomiczna, 
przewodnicka



Dwa oblicza Produktu turystycznego

 produkt oczekiwany –

zbiór cech i warunków, które 
oczekuje turysta 
nabywający dany produkt. 
w hotelu zostanie mu 
zapewnione mydło, ręcznik,

 produkt psychologiczny –
wszystkie elementy, które 
zostaną w pamięci 
nabywcy

po konsumpcji produktu.



Klasyfikacja produktu turystycznego 

 obiekt –

jedna, główna atrakcja, 

której mogą 
towarzyszyć 

dodatkowe usługi lub

inne produkty. 

Ma charakter 
punktowy. 

Polska przykłady:

Dąb „Bartek”

Zamek w Malborku



Klasyfikacja produktu turystycznego

 wydarzenie określa 

tematyka, miejsce i czas. 
Cechy: spójność, wyjątkowość, 

niezwykłość. 

OKTOBERFEST w Monachium     
16.09-3.10.17

najpiękniejsze święto Europy. 

d 1810 roku (182 edycja)

6 milionów gości.

przyciąga turystów z całego 
świata.

Symbol przyjaźni między 
narodami 

jest wydarzeniem wielkich liczb.



Destynacja Turystyczna

Miejsce odwiedzane przez różne grupy docelowe

turystów, o różnych oczekiwaniach produktowych,

Zainteresowane tym samym produktem

psychologicznym, leżącym na dużej przestrzeni

rekreacyjnej.

Przykład:

morze, góry, jeziora,

puszcza, rezerwat,

metropolia, kraina.



Turyści 

rodziny

dzieci

młodzież single

pary

aktywni odkrywcy

seniorzy

rodziny



Grupa docelowa 

 Profil członka

cecha

• Możliwe potrzeby

• Możliwe zainteresowania

kobieta

• Wygodna łazienka

• Udział w kursie makijażu

alergik

• Specjalne wyposażenie pokoju

• Udział w warsztatach zdrowa 
żywność 



Organizator Usług Turystycznych

Poszukiwane 

Silne Marki Destynaji

jako miejsca 
wykonania usług 
generujące ruch 
turystyczny  >

Szansa sprzedaży 
oferty  z wyższym 
zyskiem.

wycieczki ,

wczasy,

rajdy, 



Koło dystrybucji

4 sprzedaż

5 realizacja

1 analiza2.wykonanie

3 promocja

3 zakup
4 doznania

5 ocena

1 planowanie

2 poszukiwanie

Wymiana  korzyści  i informacji 

miedzy turystą a organizatorem  



Wizerunek

nazwa, slogan, logo, design, funkcjonalność , 
skojarzenia , dostępność, cena

OSOBOWOŚĆ MARKI

misja wartości

cechy



Wizerunek   – Model Kano 

Nie wszystkie cechy są dla klienta tak samo ważne. 

Grupy cech składowych idealnego  produktu:

 wabiące,    - zwracające uwagę

 standardowe,  - zasadnicze 

 jednowymiarowe  - spełnienie 

=  wzrost satysfakcji klienta 
 obojętne. – przypadkowe 

 odwrotnie działające  niż jednowymiarowe. nie spełniające 
funkcji  (więcej  w usłudze lub produkcie, tym większe 

niezadowolenie m klienta.

Model  pozwala modelować cechy produktu  



Wizerunek  cechy wyróżniki

 Funkcjonalne 

 Psychologiczne 

 Atrybuty miejsca 

 Ogólne wrażenie 

 Cechy unikatowe 

 Cechy powszechne



Klasyfikacja Marki Destynacji

obszar geograficzny, –
zdeterminowany 

w którym znajdują się 

atrakcje turystyczne, usługi.



Tworzenie marki

Jak zdobyć  zaufanie i lojalność

grupy docelowej 

Tworzyć więź emocjonalną 

Rytuał  zrozumiały, widoczny, 

Przykład : jednakowe Powitanie Gościa   

Budowanie wizerunku marki wokół powtarzalnej czynności ma
za zadanie wpisać ją w życie konsumenta i sprawić, że będzie
on traktował ją „zwyczajowo”, cyklicznie i nieodzownie.

spójny styl zachowania w organizacji - sposób komunikacji 



Przewaga konkurencyjna marki

Marka Regionu  EIFEL Marka Miasta



Komercjalizacja - warunki sprzedaży
Marka

wyróżnia na tle konkurencji  unikatowe cechy 

 serwis zgodny z oczekiwaniem klienta ,

 rytuały i systematyka ,  

 stosunek ceny do świadczeń,

Cena

konkurencyjna osiąga się poprzez unikanie marnotrawienia zasobów 

(Len Management ) sprawdza się również w turystyce

Dystrybucja

sprawna jest zależna od pozytywnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz grupy 
usługodawców i producentów pakietu produktu usług turystycznych

Jakość

kształtuje wzrost popytu w  przypadku dóbr ograniczonych lub i unikatowych 

w dłuższej pespektywie czasu  przy zachowaniu konsekwencji dążenia do ciągłego

doskonalenia 



Strategia

 ANALIZA

 Planowanie

1. ORGANIZACJA

2. SPRZEDAŻ

3. REALUZACJA

4. OCENA

5. KOREKTY 



Strategia

 Korekty

Wynikają z obserwacji procesu organizacji , 

promocji  oraz  realizacji , przenikają do 

fazy planowania kolejnego koła działania. 

Koło działania oparte jest na sezonie i 

osadzone w czasie – przykład uproszczony: 

wiosna

•promocja

lato

•realizacja

jesień

•ocena 

zima

•Korekta

•Planowanie



Efektywność współpracy

 Efektywna praca zespołowa główny 

czynnik wpływających na przewagę 

konkurencyjną, a tym samym na 

sukces komercjalizacji  produktu 

pakietu usług turystycznych .

 Budowa relacji współzależnych 

 Transport- Usługa –Sprzedaż-Reklama



UWAGI 

Największe problemy  :

 tworzenie komercyjnej sieci partnerskich, 

 ponoszenia nakładów

 pojęciu komercjalizacji produktu

 zachowaniu spójności oferty i sposobie jej 
wyróżnienia - logo, marka

 Znaczenie  sieci  

PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 



Strategia terminów

Czasokres Planowania 

2018/ 3 lata/5 lat

Rok 2018 sezon /poza sezonem

Do kwietna –

Do października -



Dochodowe Produkty Turystyczne

Oferta  wykraczająca poza idee 

Wyróżnik na tle konkurencji 


