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Produkt turystyczny jako sposób funkcjonowania NGO i forma 

aktywizacji społeczności lokalnej 

Cel szkolenia 
Ósme warsztaty poświęcone będą produktowi turystycznemu, który może być doskonałym 

narzędziem do rozwoju nie tyko organizacji, lecz przede wszystkim całej społeczności lokalnej. 

Podczas warsztatów uczestnicy projektu będą mieli za zadanie opracować wstępną koncepcję 

produktu turystycznego charakterystycznego dla ich regionu. 

 

Plan szkolenia 

Dzień 1 
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia  

8:05-9:30 – Produkt turystyczny - wprowadzenie  

9:30-9:45 – przerwa kawowa 

9:45-11:15 – Zasady tworzenia produktu turystycznego 

11:15-11:30 – przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Analiza dobrych praktyk  

 

Dzień 2 
8:00-9:30 – Praca warsztatowa – przygotowanie koncepcji produktu regionalnego 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 - Praca warsztatowa – przygotowanie koncepcji produktu regionalnego 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Praca warsztatowa – prezentacja koncepcji produktu regionalnego 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Praca warsztatowa – prezentacja koncepcji produktu regionalnego 

 

  



Materiały szkoleniowe 
 

Produkt turystyczny - wprowadzenie  
 

Produkt turystyczny jest podstawowym elementem działalności marketingowej na współczesnym 

rynku. Jest nim wszystko to, co turyści kupują oddzielnie (np. transport lub zakwaterowanie) lub 

w formie pewnego zestawu (pakietu) usług, a także kompozycja tego, co turyści robią, oraz walorów 

urządzeń i usług, z których w tym celu korzystają. Z punktu widzenia turysty produkt turystyczny 

obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu. 

W turystyce produkt dynamizuje i harmonizuje rozwój regionu. Integruje on ponadto różne segmenty 

i składniki ofert turystycznych, takie jak: atrakcje, baza noclegowa, usługi gastronomiczne,  

infrastruktura komunikacyjna, informacja czy nauka, w spójną z punktu widzenia klienta całość. 

Tworzenie nowych produktów turystycznych i wprowadzanie ich na rynek pozwala między innymi na 

zwiększenie efektu synergii na danym terenie. Przy tworzeniu nowych produktów turystycznych  

istotną rolę odgrywa także pomysłowość i jakość, gdyż pozwala im identyfikować i wyróżniać się na 

konkurencyjnym rynku. 

Każdy produkt turystyczny składa się z trzech podstawowych elementów: 

• walorów środowiska naturalnego i kulturowego, 

• infrastruktury turystycznej z towarzyszącymi jej usługami dodatkowymi, 

• dostępności komunikacyjnej. 

Każdy produkt turystyczny składa się z kilku wymiarów - warstw, budujących go wewnętrznie. Do 

uniwersalnych wymiarów produktu turystycznego można zaliczyć: 

• rdzeń produktu - posiadający charakter niematerialny, obejmujący wszelkiego rodzaju 

podstawowe potrzeby 

• przejawiane przez turystów (potrzeba poznania, zadowolenie itp.), które decydują 

o ostatecznym wyborze; 

• produkt rzeczywisty - obejmujący wszystkie podstawowe elementy pakietu turystycznego, 

umożliwiające realizację istoty produktu (zaspokojenie potrzeb turysty między innymi 

poprzez posiłki, przejazdy, noclegi, wycieczki). Podlega on stałemu poszerzaniu o coraz to 

nowe elementy, które z czasem stają się standardem (np. łazienka w pokojach 

w schroniskach górskich); 

• produkt poszerzony (powiększony) - obejmujący wszystkie dodatkowe świadczenia 

wchodzące w skład oferty turystycznej, które powodują, że produkt staje się bardziej 

atrakcyjny. Są to elementy, które wyróżniają projektowany produkt spośród innych obecnych 

na rynku (np. pobyt w gospodarstwie ekoturystycznym połączony z nauką robienia 

przetworów, fotografii i przyrodniczej czy malowania na szkle). 

Z kolei szczególnymi wymiarami produktu turystycznego są: 

1. Ze strony producenta (touroperatora, hotelarza, innego wytwórcy produktu): 

• produkt potencjalny - tworzą go elementy, które w przyszłości mogą znaleźć się w ofercie 

(staną się składowymi produktu turystycznego), lecz obecnie z przyczyn ekonomicznych, 

politycznych, technologicznych lub innych jest to jeszcze niemożliwe (np. nowa ścieżka 

dydaktyczna w parku narodowym, której otwarcie przewiduje się w następnym sezonie); 



2. Ze strony turysty (konsumenta produktu turystycznego): 

• produkt oczekiwany - zbiór cech i warunków, jakich oczekują nabywcy, decydujący się kupić 

dany produkt. Zaliczamy tutaj możliwość segregacji odpadów w pokoju hotelowym, spokój  

i ciszę, miłą atmosferę, poznanie podczas wyjazdu ludzi o podobnych poglądach  

i zainteresowaniach itp., 

• produkt psychologiczny - stanowi wszystko to, co pozostaje w świadomości (pamięci) klienta 

od momentu pierwszego kontaktu z produktem (w rzeczywistości z jego sprzedawcą) aż po 

zakończenie jego konsumpcji. 

 

Produkt turystyczny można rozpatrywać albo z punktu widzenia konsumenta (a raczej konkretnych 

kategorii konsumentów, wyodrębnionych na podstawie kryteriów demograficznych lub 

psychograficznych), albo z punktu widzenia producenta, który go buduje i potem sprzedaje. 

Z punktu widzenia konsumenta produkt jest kombinacją oferowanych mu korzyści (produktu 

podstawowego) oraz towarzyszących im składnikom (produktu rzeczywistego). Produkt podstawowy 

nie jest przedmiotem sprzedaży w rozumieniu zakupu konkretnych usług. Wynika to z natury korzyści 

postrzeganych przez klienta, które są wprawdzie prezentowane przez producenta w materiałach 

reklamowych, ale trudno je wycenić, gdyż mają charakter niematerialny. Korzyścią podstawową 

może być bowiem doświadczenie, doznanie, przeżycie czegoś, co dla klienta jest interesujące i ważne, 

np.: odpoczynek, cisza, zabawa, przygoda, wiedza, zdrowie, poczucie statusu społecznego. Jednak, 

aby te korzyści otrzymać, klient musi dokonać zakupu konkretnych usług, m.in.: transportu, 

noclegów, wyżywienia, biletów wstępu, usług przewodnika (czyli składników produktu 

rzeczywistego). 

Z punktu widzenia producenta produkt oznacza dostarczenie klientom odpowiednich korzyści 

podstawowych, czyli zaspokojenie potrzeb docelowych segmentów rynku. Tak więc producent 

oferuje główny pożytek dla klienta (doznanie wrażeń, pobudzenie wyobraźni, poznanie czegoś lub 

kogoś itp.), który z tego względu decyduje się dokonać zakupu. Aby to zadanie wykonać skutecznie, 

producent musi dobrze znać potrzeby różnych kategorii klientów, dostosować do nich produkt 

i odpowiednio wyeksponować korzyści, by przemawiały do potencjalnych klientów. Z tymi 

korzyściami jest związany produkt rzeczywisty, czyli oferowane konkretne usługi, których charakter 

i jakość musi współgrać z główną korzyścią. Takie usługi mają określone lokalizacje, czas trwania, 

standard i ceny. 

W przypadku turystyki przyrodniczej główną korzyścią (produkt podstawowy) może być doznanie 

bliskości kontaktu z ptakami, nawet jeśli jest to „bliskość przez lornetkę”. Produkt rzeczywisty to 

odpowiednie (co oznacza: nieprzypadkowe) usługi, takie jak: zakwaterowanie nie w miejskim hotelu, 

ale w wiejskiej chacie położonej w okolicy miejsca przebywania lub przelotu ptaków, wypożyczenie 

sprzętu (łodzi, ubioru, lornetki), korzystanie z czatowni, usługa przewodnika doprowadzającego 

w odpowiednie miejsca i o odpowiedniej porze oraz potrafiącego wyjaśnić zachowania ptaków. 

Niektórzy producenci dodają do zestawu usług coś specjalnego, niespodziankę, o której klient 

wcześniej nie był informowany (czyli oferują produkt wzbogacony). Może nią być jakaś pamiątka, 

dodatkowa usługa, lepsze wyposażenie pokoju czy bezpłatny transport, które podwyższają 

atrakcyjność pobytu 

 



Cechy produktu turystycznego 

Rozważania na temat regionalnego produktu turystycznego można podsumować, podając jego cechy, 

które wyróżniają go spośród innych produktów.  

Regionalny produkt turystyczny charakteryzuje się następującymi cechami, a mianowicie jest: 

• zdeterminowany geograficznie i związany z konkretną lokalizacją w przestrzeni; 

• immobilny (nieprzesuwalny): trwale związany z określonym regionem. W danym regionie jest 

wytwarzany, a usługi infrastruktury muszą i mogą być w zasadzie konsumowane na miejscu; 

• oparty na regionalnych zasobach naturalnych, kulturowych i historycznych (występujących tylko 

i wyłącznie w danym regionie), co powoduje, że jest jedyny w swoim rodzaju, autentyczny 

i oryginalny; 

• wielopłaszczyznowy, ponieważ obejmuje regionalne atrakcje turystyczne, infrastrukturę i usługi 

turystyczne, dostępność oraz wizerunek i cenę oferowanych usług; 

• dopełniający: poszczególne elementy regionalnego produktu turystycznego nie są substytucyjne, są 

natomiast wzajemnie się uzupełniające. Komponenty szeroko rozumianego regionalnego produktu 

turystycznego są elementami komplementarnymi, które nie znajdą nabywcy, jeśliby miały być 

nabywane i konsumowane oddzielnie i niezależnie jedne od drugich; 

• synergiczny: jest działaniem skoordynowanym różnych podmiotów (zarówno prywatnych, jak 

i publicznych) w celu realizacji wspólnego celu, co pozwala osiągnąć lepsze rezultaty niż suma 

pojedynczych działań13; 

• multiwytwarzalny: tworzony jest przez wielu wytwórców; 

• uwarunkowany czynnikami społeczno-subiektywnymi, a mianowicie swego rodzaju modą. Moda 

jest czynnikiem, który stwarza lub zmienia strukturę popytu na dobra i usługi. Wykreować modę na 

regionalny produkt turystyczny, by uczynić go modnym, mogą np. odwiedziny lub pobyt znanej 

osobistości ze świata polityki w danym regionie. 

 

Specyfika regionalnego produktu turystycznego wyraża się zarówno w wielkości elementów, które go 

tworzą, jak i podmiotów mających wpływ na jego ostateczny kształt. Aby wymienione powyżej 

elementy mogły stanowić pewną całość (regionalny produkt turystyczny), skupioną wokół pewnej 

idei, powinna nastąpić synchronizacja wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne 

elementy regionalnego produktu turystycznego w celu przygotowania ciekawej, niepowtarzalnej 

oferty turystycznej regionu. 

 

 

Zasady tworzenia produktu turystycznego 

 

Inwentaryzacja istniejącego potencjału turystycznego 

Pierwszym etapem przygotowania produktu turystycznego będzie dokonanie inwentaryzacji 

istniejącego potencjału turystycznego, obejmującej między innymi: 



• analizę atrakcyjności turystycznej obszaru objętego produktem z punktu widzenia walorów 

naturalnych, antropogenicznych, życia kulturalnego, stanu ochrony środowiska, dostępności 

komunikacyjnej itp.; 

• analizę stanu zagospodarowania obszaru objętego produktem turystycznym (bazy noclegowej, bazy 

gastronomicznej, infrastruktury paraturystycznej) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turysty, 

do którego będzie adresowany produkt; 

• analizę prawnych i technicznych uwarunkowań (dokumentów strategicznych o charakterze 

transgranicznym, krajowym, regionalnym, powiatowym i gminnym), które pozostają w korelacji 

z działaniami na rzecz tworzenia produktu turystycznego. 

 

Zidentyfikowanie potrzeb turystycznych i możliwości ich zaspokajania 

Drugim krokiem w zakresie przygotowania produktu turystycznego jest zidentyfikowanie potrzeb 

turystycznych i możliwości ich zaspokajania, uwzględniających szereg uwarunkowań środowiska życia 

człowieka związanych na przykład z czynnikami ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi, 

społeczno-ekonomicznymi, psychologicznymi, prawnymi, technologicznymi, ekologiczno-

przyrodniczymi itp. Aby proces identyfikacji przyniósł odpowiedni efekt, tzn. był wiarygodnym 

źródłem informacji na temat popytu turystycznego zgłaszanego ze strony odbiorców produktu oraz 

na temat potencjału turystycznego regionu, można w tym celu wykorzystać między innymi: 

• dane statystyczne uwzględniające aktualne uwarunkowania rynkowe i trendy turystyczne, 

segmentację rynków i potencjał turystyczny obszaru, na którym ma powstać produkt; 

• wyniki wywiadów/badań ankietowych lub przeprowadzić własne badania wśród wybranych 

przedstawicieli bazy noclegowej i gastronomicznej (hoteli, moteli, pensjonatów, sanatoriów, 

centów kongresowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, apartamentów, campingów, pól 

namiotowych, restauracji, barów, kawiarni itp.); organizatorów i pośredników turystycznych 

(touroperatorów, biur turystycznych, agencji turystycznych, organizatorów turystyki 

kongresowej, stowarzyszeń turystycznych itp.); regionalnych i lokalnych organizacji 

zajmujących się promocją turystyki, centrów i punktów informacji turystycznej, stowarzyszeń 

branżowych itp, które pozwolą zidentyfikować potrzeby turystów i dostępne zasoby. 

 

Wybór produktu turystycznego do wprowadzenia na rynek 

Po inwentaryzacji istniejącego potencjału turystycznego oraz zidentyfikowaniu potrzeb turystycznych 

i możliwości ich zaspokajania należy dokonać wyboru produktu, tak aby można go było wprowadzić 

na rynek. Należy zaznaczyć, że istnieje wiele kryteriów tego procesu, różniących się od siebie 

w zależności od specyfiki organizacji lub osoby związanej z produktem oraz obszaru, na którym działa. 

Poniżej przedstawiono dwa przykładowe kryteria wyboru produktu turystycznego do wprowadzenia 

na rynek. 

Kryterium 1 - dokonanie wyboru produktu turystycznego ze względu na jego rodzaj: 

• produkt turystyczny jako usługa - obejmuje pojedynczą usługę turystyczną (hotelarską, 

gastronomiczną, transportową, przewodnicką), np. nocleg w hotelu, warsztaty 

folklorystyczne; 

• produkt turystyczny jako obiekt - jest szczególnym rodzajem produktu turystycznego - 

miejsca. Charakteryzuje się występowaniem jednej dominującej atrakcji (usługi) i dodatkowo 

kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie), mającym 



z kartograficznego punktu widzenia charakter punktowy, np. chlebowa chata w Górkach 

Małych; 

• produkt turystyczny jako wydarzenie - charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, 

organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Typowa dla tego 

produktu jest niecodzienność, wyjątkowość, niekiedy cykliczność. Produkt może 

funkcjonować samodzielnie, ale może też być większą częścią składową produktu 

turystycznego - imprezy lub produktu turystycznego - miejsca, np. Tydzień Kultury 

Beskidzkiej; 

• produkt turystyczny jako rzecz - może funkcjonować samodzielnie, lecz zazwyczaj jest 

dodatkiem do innych produktów. Stanowi on wyłącznie dobro materialne, takie jak: 

przewodniki, mapy turystyczne, sprzęt turystyczny, multimedialne plany miast, przewodniki 

po muzeach, zabytkowych obiektach, prezentacje regionów turystycznych w formie płyty CD 

lub strony internetowe; 

• produkt turystyczny jako impreza - to zestaw kilku usług lub usług i dóbr materialnych 

(rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. Do tego typu produktów należą między 

innymi: wycieczki, wczasy, rajdy, np. MTB Beskidy; 

• produkt turystyczny jako miejsce (region, powiat, miejscowość, park narodowy itp.) - jest 

szczególnym, zdeterminowanym geograficznie, rodzajem produktu turystycznego. Mianem 

tym określa się wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją 

konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami przyrodniczymi, 

antropogenicznymi, w połączeniu z usługami świadczonymi przez różne podmioty 

gospodarcze, np. Park Krajobrazowy Lasy Beskidu Śląskiego, Cieszyn; 

• produkt turystyczny jako szlak - specyficzny typ produktu turystycznego - miejsca. Składa się 

z szeregu „miejsc” lub „obiektów” związanych pewną nadrzędną ideą, a połączonych ze sobą 

wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą (pieszą, wodną, rowerową itd.) oraz z różnorodnej 

infrastruktury turystycznej zlokalizowanej wzdłuż szlaku, np. Kraków - Morawy - Wiedeń 

Greenways. 

Kryterium 2 - dokonanie wyboru produktu turystycznego ze względu na funkcję turystyki: 

• turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna - realizowana jest w celu regeneracji sił 

fizycznych i psychicznych, uwzględnia szeroki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów 

środowiska naturalnego (góry, jeziora, rzeki, wybrzeże), a także imprezy turystyki 

specjalistycznej (tzw. kwalifikowanej). Zaliczane są do niej również wyjazdy wypoczynkowe 

i/lub lecznicze do uzdrowisk, wykorzystujących naturalne warunki lecznicze - tzw. turystyka 

zdrowotna (uzdrowiskowa; wellness, spa); 

• turystyka miejska i kulturowa - obejmuje indywidualne i zorganizowane podróże w celu 

zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych (historycznych i kulturalnych) oraz 

uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Jedną z form udziału w podróżach turystycznych 

o przesłankach kulturowych jest turystyka religijna i pielgrzymkowa. Do innych należą z kolei: 

zwiedzanie miast o wysokim nagromadzeniu atrakcji kulturowych (city break), krótkie pobyty 

grupowe i indywidualne w ramach objazdu, udział w imprezach kulturalnych, sportowych 

i innych, podróże sentymentalne i etniczne, zwiedzanie obiektów poprzemysłowych, czy 

pomilitarnych; 

• turystyka na terenach wiejskich - obejmuje wszelkie formy aktywności turystycznej na 

terenach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, 

rzemiosło ludowe i tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych. Zaliczane są do niej: 

agroturystyka, ekoturystyka, zwiedzanie parków narodowych i rezerwatów; 



 

Określenie interesariuszy - organizacji lub osób związanych z produktem turystycznym oraz 

ich roli w produkcie 

Na kolejnym etapie przygotowania produktu turystycznego należy określić jego interesariuszy 

(organizacje i osoby związane w przyszłości z produktem) oraz rolę, jaką będą w nim oni pełnili. 

Zestawienie przykładowych interesariuszy wraz z zakresem ich obowiązków przedstawiono 

w tabelach poniżej. 

Charakter interesariusza: Instytucja zarządzająca 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• spełnianie kryteriów określonych w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej/przez Polską 
Organizację Turystyczną, 

• koordynowanie procesu przygotowania i wdrażania produktu turystycznego oraz 
współpraca z pozostałymi uczestnikami produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• promowanie produktu turystycznego oraz instytucji lub osób z nim związanych  
• prowadzenie działań związanych z transferem wiedzy. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie kompleksowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• stosowanie logo produktu turystycznego w/na obiekcie i materiałach promocyjnych 

związanych z produktem. 

 

Charakter interesariusza: Władza państwowa 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• współpraca w prowadzeniu działań związanych z transferem wiedzy; 
• obejmowanie patronatem działań związanych z produktem turystycznym; 
• stwarzanie warunków do rozwoju produktu turystycznego poprzez promowanie produktu 

oraz wspieranie instytucji lub osób z nim związanych. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• promowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Władza samorządowa 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• współpraca w prowadzeniu działań związanych z transferem wiedzy; 
• obejmowanie patronatem działań związanych z produktem turystycznym; 
• stwarzanie warunków do rozwoju produktu turystycznego poprzez promowanie produktu 

oraz wspieranie instytucji lub osób z nim związanych. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• promowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel atrakcji turystycznej 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 



• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• spełnianie kryteriów określonych w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej/przez Polską 
Organizację Turystyczną, 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym i pozostałymi uczestnikami 
produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednej imprezy/wycieczki nawiązującej do 
tematyki/uwzględniającej tematykę produktu turystycznego 
lub 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednej potrawy związanej z produktem turystycznym 
lub 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednego suveniru związanego z produktem turystycznym 
(kubek, koszulka, długopis, papeteria, broszka, naklejka, czapeczka itp.) 
lub 

• posiadanie w ofercie usługi przewodnickiej związanej z produktem turystycznym. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie podstawowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• udzielanie informacji na temat innych atrakcji należących do produktu turystycznego; 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego materiału promocyjnego związanego  

z produktem turystycznym(mapa, folder, przewodnik, katalog, pocztówka itp.); 
• stosowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel bazy noclegowej 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym i pozostałymi uczestnikami 
produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednego suveniru związanego z produktem turystycznym 
(kubek, koszulka, długopis, papeteria, broszka, naklejka, czapeczka itp.). 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie podstawowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• udzielanie informacji na temat innych obiektów noclegowych należących do produktu 

turystycznego; 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego materiału promocyjnego związanego  

z produktem turystycznym(mapa, folder, przewodnik, katalog, pocztówka itp.); 
• stosowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel bazy gastronomicznej 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym i pozostałymi uczestnikami 
produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednej potrawy związanej z produktem turystycznym 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego suveniru związanego z produktem turystycznym 

(kubek, koszulka, długopis, papeteria, broszka, naklejka, czapeczka itp.) 



Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie podstawowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• udzielanie informacji na temat innych obiektów gastronomicznych należących do produktu 

turystycznego; 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego materiału promocyjnego związanego  

z produktem turystycznym(mapa, folder, przewodnik, katalog, pocztówka itp.); 
• stosowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel organizatora/pośrednika turystycznego 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym i pozostałymi uczestnikami 
produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednej imprezy/wycieczki nawiązującej do 
tematyki/uwzględniającej tematykę produktu turystycznego 

• posiadanie w ofercie minimalnie jednego suveniru związanego z produktem turystycznym 
(kubek, koszulka, długopis, papeteria, broszka, naklejka, czapeczka itp.) 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie podstawowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• udzielanie informacji na temat innych organizatorów/pośredników turystycznych 

należących do produktu turystycznego; 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego materiału promocyjnego związanego  

z produktem turystycznym(mapa, folder, przewodnik, katalog, pocztówka itp.); 
• stosowanie logo produktu turystycznego. 

 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel centrum/punktu informacji turystycznej 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

• spełnianie kryteriów określonych w Ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

• współpraca z zarządzającym produktem turystycznym i pozostałymi uczestnikami 
produktu. 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

• posiadanie w ofercie usługi przewodnickiej związanej z produktem turystycznym 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego suveniru związanego z produktem turystycznym 

(kubek, koszulka, długopis, papeteria, broszka, naklejka, czapeczka itp.) 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

• udzielanie podstawowej informacji na temat produktu turystycznego; 
• udzielanie informacji na temat innych organizatorów/pośredników turystycznych 

należących do produktu turystycznego; 
• posiadanie w ofercie minimalnie jednego materiału promocyjnego związanego  

z produktem turystycznym(mapa, folder, przewodnik, katalog, pocztówka itp.); 
• stosowanie logo produktu turystycznego. 

 

Wyodrębnienie grup odbiorców produktu turystycznego 

Kolejnym krokiem w procesie przygotowania produktu turystycznego jest wyodrębnienie grup jego 

odbiorców.  



W tym celu należy wykonać następujące czynności: 

• dokonać identyfikacji zmiennych segmentacji i podziału rynku na segmenty (określić, które 

spośród zmiennych geograficznych, demograficznych, psychograficznych, behawioralnych lub 

innych najlepiej charakteryzują homogeniczne grupy klientów); 

• opracować profile powstałych segmentów (określić postawy, zachowania, cechy 

demograficzne dominujące w poszczególnych segmentach); 

• ocenić atrakcyjność każdego segmentu (określić wielkości każdego z segmentów); 

• wybrać docelowe segmenty (oparte na kryteriach wielkości rynku, istniejącej i możliwej 

konkurencji oraz potencjale rozwojowym). 

Przykłady wyodrębnienia grup odbiorców produktu turystycznego przedstawiono w tabelach poniżej. 

Segment: Turystyka motywacyjna 

Kryteria demograficzne wiek: 18-55 lat; 
płeć: wszyscy; 
wykształcenie: wyższe; 
dochód: powyżej średniej krajowej; 
geografia: głównie mieszkańcy Mazowsza oraz jego najbliższych 
okolic. 

Preferencje i zainteresowania łatwy dostęp do produktów i usług umożliwiających realizację 
celu wyjazdów  
integracyjnych i motywacyjnych 

Motywy motywacja pracowników; 
wyjazd = nagroda za dobrą pracę; 
zintegrowanie pracowników; 
aktywny wypoczynek (np. w formule zawodów, survival etc.); 
możliwość zorganizowania imprez wieczornych (ogniska, 
grillowanie, dancingi 
itp.); 
możliwie zdywersyfikowana oferta; 
stosunkowo wysoka jakość usług za akceptowalną cenę (value for 
money). 

Źródło: Program rozwoju produktu turystycznego „Cud nad Wisłą”, Mazowiecka Regionalna 

Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 87-88. 

 

Segment: Turystyka aktywna 

Kryteria demograficzne wiek: 18-55 lat; 
płeć: wszyscy; 
wykształcenie: średnie i wyższe; 
dochód: średnia krajowa i powyżej; 
geografia: głównie mieszkańcy Mazowsza oraz jego najbliższych 
okolic. 

Preferencje i zainteresowania osoby poszukujące możliwości relaksu poprzez aktywność 
fizyczną w jej różnych 
formach, ceniące sobie wysoki poziom bezpieczeństwa; 
osoby ceniące sobie możliwość ciekawego spędzenia wieczorów: 
grill, ognisko, impreza regionalna; 
osoby zainteresowane walorami naturalnymi i krajoznawczymi 
obszaru, ceniące przyrodę i zwracające uwagę na jej ochronę oraz 



formułę ich wykorzystania i eksponowania (szlaki rowerowe, 
zagospodarowanie akwenów wodnych i rzek); 
osoby poszukujące możliwości połączenia form aktywnego 
wypoczynku i aktywnego poznania dziedzictwa kulturowego. 

Motywy chęć aktywnego wypoczynku, odstresowanie się, odpoczynek od 
zgiełku dużego 
miasta i codziennych obowiązków; 
poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych; 
realizacja pasji. 

Źródło: Program rozwoju produktu turystycznego „Cud nad Wisłą”, Mazowiecka Regionalna 

Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 88-89. 

 

Ocena szans rynkowych produktu turystycznego 

Po określeniu grup odbiorców, do których zostanie skierowany produkt turystyczny, następnym 

działaniem będzie dokonanie analizy strategicznej, której wyniki pozwolą ocenić szanse produktu na 

rynku. Jedną z najpopularniejszych technik analizy strategicznej jest analiza SWOT, polegająca na 

badaniu silnych i słabych stron produktu turystycznego oraz pojawiających się przed nim szans  

i zagrożeń. Silnymi stronami będą zasoby, które wyróżniają go w otoczeniu i w gronie jego 

konkurentów. Słabe strony to te aspekty, które ograniczają go i mogą blokować jego rozwój w 

przyszłości. Zarówno jedne, jak i drugie mogą mieć charakter materialny i niematerialny. Po 

dokonaniu części diagnostycznej należy określić czynniki, które będą okazjami, pozytywnymi 

wyzwaniami lub też będą miały niekorzystny wpływ na produkt. Klasyczna lista szans i zagrożeń 

dotyczy najczęściej czterech obszarów otoczenia: ogólnych zmian politycznych, ekonomicznych 

i społecznych; zmian rynkowych; zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych oraz 

produktów konkurencyjnych i współdziałających. Kolejnym krokiem analizy SWOT, po sporządzaniu 

listy silnych i słabych stron produktu oraz szans i zagrożeń jest połączenie diagnozy i prognozy na 

poziomie produktu i jego otoczenia. Następnie poszczególnym czynnikom należy przyporządkować 

wartości liczbowe, określające stopień ich wpływu na produkt, tak aby wytyczyć związane z nim cele 

strategiczne. 

 

Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym 

Odpowiednia promocja produktu turystycznego jest kluczem do sukcesu przedsięwzięcia. 

 

System identyfikacji wizualnej produktu turystycznego 

Ważnym działaniem wchodzącym w skład procesu przygotowania produktu turystycznego będzie 

jego wizualizacja. System identyfikacji wizualnej (tożsamość wizualna, wizualizacja, corporate 

identity, CI) to zespół różnorodnych elementów graficznych pozwalających odbiorcom 

rozpoznawanie produktu i odróżnianie go od konkurencji. Jest to pewnego rodzaju kod optyczny 

i estetyczny, za pośrednictwem którego można przekazywać sygnały budujące i utrwalające 

wizerunek produktu.  

W wersji podstawowej, stanowiącej wstęp do tworzenia i stosowania tożsamości wizualnej, określa 

się zazwyczaj: 



• kształt logo (godła, symbolu), jego wariacji kolorystycznych przy pełnym druku i druku 

w wersji czarno-białej; 

• kolory firmowe używane w samym logo i jego otoczeniu; w dobie przekazu elektronicznego 

standardem staje się stworzenie logotypu i jego środowiska kolorystycznego zarówno 

w systemie CMYK, jak i RGB8; 

• czcionki zastosowane w hasłach reklamowych lub informacjach produktowych, które mogą 

przybierać postać standardową lub czcionki projektowanej na życzenie; 

• rozmieszczenie logotypu na różnorodnych typach materiałów względem innych elementów 

graficznych. 

Wersja poszerzona, stanowiąca uszczegółowienie wytycznych zawartych w podstawowej strukturze 

systemu identyfikacji wizualnej, może obejmować natomiast: 

• szczegółowy layout opakowań: jednostkowych, zbiorczych, etykiet z uwzględnieniem ich cech 

użytkowych; 

• layout materiałów reklamowych z podziałem na prasę, reklamę zewnętrzną, media 

elektroniczne; 

• layout materiałów wykorzystywanych w public relations; 

• layout materiałów wspierających sprzedaż; 

• układ i zawartość merytoryczną stron www; 

• druki firmowe z podziałem na korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną oraz drukowaną 

i wysyłaną drogą elektroniczną; 

• elementy identyfikacji pracowników: ubrania służbowe, identyfikatory, znaczki, wizytówki; 

stemple i pieczęcie firmowe; 

• oznakowanie środków transportu z podziałem na miejsce w strukturze organizacyjnej 

poszczególnych użytkowników pojazdów; 

• oznaczenie siedziby centrali, oddziałów i punktów współpracujących z organizacją; sposób 

oznaczenia różnorodnych upominków reklamowych. 

W przypadku działań związanych z systemem identyfikacji wizualnej produktu turystycznego należy 

podjąć przynajmniej następujące czynności: 

• opracować kształt logo produktu turystycznego (symbolu graficznego i logotypu hasła 

reklamowego) jego wariacji kolorystycznych przy pełnym druku i druku w wersji czarno-

białej; 

• opracować czcionki, które będą stosowane zastosowanych w hasłach reklamowych lub 

informacjach produktowych; 

• zastosować logo produktu turystycznego w postaci piktogramów informacyjnych w/na 

obiektach bazy noclegowej i gastronomicznej, obiektach będących siedzibą organizatorów 

i pośredników turystycznych; przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji zajmujących 

się promocją turystyki, centrów i punktów informacji turystycznej, stowarzyszeń branżowych, 

które zostały włączone do produktu turystycznego; 

• zastosować logo produktu turystycznego w postaci piktogramów w analogowych i cyfrowych 

systemach informacji turystycznej oraz pozostałych elementach systemu identyfikacji 

wizualnej, które są związane z produktem. 

 



Informacja, reklama i promocja związana z produktem turystycznym 

Aby produkt turystyczny był zauważalny na rynku niezbędne jest zastosowanie odpowiednich 

narzędzi informacji, reklamy i promocji. W związku z tym w ramach kolejnego kroku po opracowaniu 

i wdrożeniu systemu identyfikacji wizualnej produktu należy: 

1. Rozpocząć i prowadzić działania związane z informacją o produkcie w oparciu o dwa systemy: 

a) analogowy, obejmujący między innymi: 

• turystyczne oznakowanie dróg publicznych oraz inne drogowskazy i tablice kierunkowe 

związane z produktem; 

• tablice informacyjne o produkcie i atrakcjach, które go tworzą; 

• wydawnictwa informacyjne i promocyjne związane z produktem (ulotki; foldery, informatory; 

katalogi; przewodniki; mapy); 

• suveniry (kubki, koszulki, długopisy, papeterie, broszki, naklejki, czapeczki itp.); 

b) cyfrowy, obejmujący między innymi: 

• cyfrowe bazy danych, w których można znaleźć informacje o produkcie; 

• strony internetowe; 

• wydawnictwa multimedialne; 

• infokioski; 

• system Bluetooth; 

• GPS; 

• Interactive Voice Response; 

• LiveChat; 

• Beetagg; 

• inne. 

2. Rozpocząć i prowadzić działania związane z reklamą i promocją produktu turystycznego, 

uwzględniające następujące instrumenty: 

• PR, 

• ATL, 

• BTL, 

• e-marketing, 

• podróże studyjne, 

• targi branżowe, 

• workshopy, 

• wystawy, 

• wydarzenia, 

• wydawnictwa i materiały promocyjne, 

• e-learning, 

• marketing bezpośredni, 

• marketing wirusowy, 

• inne. 

 

 

 



Analiza dobrych praktyk 

Najlepszą metodą nauki jest uczenie się z sukcesów innych organizacji. Poniżej zaprezentowane 

zostały trzy przykładowe wdrożenia produktów turystycznych zakończonych sukcesem. 

Wiślana Trasa Rowerowa 

Projekt "Wiślana Trasa Rowerowa" zakłada zbudowanie, w oparciu o najważniejszą i najbardziej 

symboliczną z polskich rzek – Wisłę, markowego produktu turystycznego. 

"Wiślana Trasa Rowerowa" będzie z założenia rowerowym szlakiem, który umożliwi turyście 

bezpieczne przemieszczanie się oraz da szansę poznania mijanych po drodze subregionów. Całość 

trasy będzie liczyła ponad 1000 km, przy czym jej początek to źródła rzeki (leżąca w Beskidach m. 

Wisła), a koniec to ujście rzeki do Morza Bałtyckiego. 

Elementem wyróżniającym produkt na rynku, który będzie decydować o jego przewadze 

konkurencyjnej i atrakcyjności turystycznej, jest zapewnienie turyście rowerowemu kompleksowej 

obsługi i wysokiej jakości usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Istotne w tym 

względzie będą zagadnienia związane z podkreśleniem tożsamości trasy (system identyfikacji 

wizualnej, system informacji turystycznej, sprzedaż pamiątek), jak również jej regionalnych aspektów 

(wynikających z zaproponowanej filozofii funkcjonowania produktu). 

Sama marka "Wiślana Trasa Rowerowa" ma się kojarzyć z bezpieczeństwem turysty rowerowego, 

wysokim standardem i jakością infrastruktury i usług oraz ciekawą, niezwykle różnorodną ofertą 

turystyczną. 

"Wiślana Trasa Rowerowa" jest inicjatywą obejmującą obszar całej Polski (województw położonych 

nad rzeką Wisła). Jej realizacja na terenie województwa śląskiego jest projektem pilotażowym, który 

ma na celu stworzenie swoistego rodzaju modelu funkcjonowania trasy na terenie całego kraju. Stąd 

niezwykle ważna i kluczowa będzie rola założeń przyjętych w dokumencie pt. „Strategia rozwoju 

produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa" na terenie województwa śląskiego”. Należy tutaj 

podkreślić, iż rozpoczęcie prac nad wspomnianym dokumentem było możliwe dzięki zaangażowaniu 

p. Grażyny Staniszewskiej – Deputowanej do Parlamentu Europejskiego oraz grupie cyklistów, 

zrzeszonych m.in. wokół Towarzystwa Turystyki Rowerowej "Cyklista", którzy wspólnie promowali 

ideę stworzenia narodowego szlaku rowerowego. Ich wysiłki, ogrom pracy i wiara w postawiony 

sobie cel, zaowocowały deklaracją wsparcia projektu przez władze samorządowe, w tym Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego i w rezultacie podjęciem prac nad dokumentem. 

Projekt "Wiślanej Trasy Rowerowej" na terenie województwa śląskiego ma na celu wzrost 

zainteresowania turystów rowerowych, i nie tylko, walorami Regionu poprzez wykreowanie marki 

"Wiślanej Trasy Rowerowej". Śląski odcinek trasy ma stanowić swoistą oś scalającą obszar 

województwa. Projekt ma wykorzystywać i promować funkcjonujące atrakcje i produkty turystyczne, 

jak również czerpać z dziedzictwa Regionu celem stworzenia nowych produktów. 

Rozwój "Wiślanej Trasy Rowerowej" jako produktu liniowego, udostępniającego turystom walory 

krajoznawcze i krajobrazowe województwa śląskiego, stanowi szansę na turystyczne wykorzystanie 

Regionu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania 

trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nie 

eksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie 

napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną (zwłaszcza 

infrastrukturę obsługi rowerzysty) oraz zachęcanie do podejmowania działalność gospodarczej. 



Dostępna strategia rozwoju produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa" na terenie 

województwa śląskiego jest dokumentem, który z jednej strony zawiera wytyczne co do przebiegu 

trasy (w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę województwa), a z drugiej kreuje filozofię 

funkcjonowania produktu, przy jednoczesnym wskazaniu podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie 

zapisanych działań oraz uszeregowaniu tych działań w czasie i podaniu podstawowych źródeł 

finansowania. Dokument zawiera: 

 opis przebiegu "Wiślanej Trasy Rowerowej", 

 opis produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa", w podziale na dwa 

 podstawowe elementy: zagospodarowanie infrastrukturalne i ofertę usług dla turysty 

rowerowego oraz koncepcję funkcjonowania szlaku, 

 budowę marki "Wiślanej Trasy Rowerowej", 

 elementy wdrożenia strategii (zarządzanie "Wiślaną Trasą Rowerową", harmonogram 

działań, źródła finansowania). 

 

Industriada 
W sobotę 10 czerwca uczestnicy INDUSTRIADY mogli wybierać spośród 500 wydarzeń 

zlokalizowanych w 47 obiektach i 27 miastach województwa śląskiego. Duża część gości festiwalu 

postanowiła odwiedzać miejsca mniej znane, często poza centrum aglomeracji.  

Tradycyjnie już najwięcej osób przyciągnęły wydarzenia organizowane w siemianowickim Parku 

Tradycji. W dniu INDUSTRIADY zjawiło się tu łącznie 10.000 osób, a w rozruchu maszyn uczestniczyło 

dodatkowe 6.000. W programie przygotowanym przez Park Tradycji aż skrzyło od natężenia hitów. 

Najpierw mieliśmy przemarsz pod tytułem „Świt robotników”, potem happening zatytułowany 

„Przegląd kotłów w fabryce Fitznera”, a na finał „Puls wieży wyciągowej” – pokaz efektów 

specjalnych.  Nie zabrakło także koncertów. W czasie rozruchu maszyn wystąpiła IRA, dzień później 

Grubson. 

O największym sukcesie frekwencyjnym mogą mówić organizatorzy INDUSTRIADY w Zabytkowej 

Kopalni Ignacy w Rybniku. W programie znalazły się tutaj dwa hity święta Szlaku Zabytków Techniki: 

pokazy jazdy lokomobili samobieżnej, czyli pojazdu drogo-wego napędzanego silnikiem parowym 

oraz spektakl laserowo-multimedialny, który przygotowano na finał. Dobrze skonstruowany program 

doceniła publiczność. W pobiciu rekordu frekwencji nie przeszkodziło nawet urwanie chmury 

i z festiwalowych atrakcji skorzystało w „Ignacym” o 155% więcej uczestników niż rok wcześniej (2643 

osoby w 2017 roku i 1035 w 2016 roku).  

W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu, INDUSTRIADOWA publiczność tak licznie wybrała się 

do mniej znanych obiektów. Te dobrze rozpoznawalne takie jak Osiedle Nikiszowiec w Katowicach, 

zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza Park 12c czy Szyb Maciej odnotowały około 50% spadek 

frekwencji. Zasadnicza część programu w tych obiektach zaplanowana została na zewnątrz, przez co 

niekorzystne warunki atmosferyczne dały im się we znaki.  

Wiele osób zdecydowało się zobaczyć atrakcje przygotowane w mniejszych i mniej znanych 

obiektach. Jednym z nich jest Muzeum Ustrońskie, gdzie odbywała się między innymi „Symfonia 

dostojnych machin” – pokaz kucia na zabytkowych młotach. W tym roku muzeum odwiedziło 53% 

więcej osób niż dwanaście miesięcy temu (950 osób w 2016 r. i 1450 osób w 2017 r.). Podobnym 

sukcesem mogą się także pochwalić Familoki w Czerwionce-Leszczynach, które odwiedziło 3500 osób, 

czyli o 46% więcej niż rok wcześniej (2400).  



Duży wzrost zainteresowania publiczności odnotowały także obiekty zlokalizowane w Zagłębiu 

Dąbrowskim. Program przygotowany przez Kopalnię Ćwiczebną Sztygarka przyciągnął 1475 osób, to 

o 66% więcej niż rok temu. Podobny wzrost – o 66% - odnotowała także Galeria Elektrownia 

w Czeladzi, którą rok temu w dniu festiwalu odwiedziło 850 osób, a teraz już 1400.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się finał INDU-STRIADY organizowany w Nowych Gliwicach. Choć 

w tym samym czasie odbywał się mecz piłkarski Polska – Rumunia, który przed telewizorami 

zgromadził 8.000.000 osób, to „Podniebną podróż”, spektakl teatru Tol pokazywany w Nowych 

Gliwicach, zobaczyło 3500 widzów. Rok temu w finale INDUSTRIADY uczestniczyło około 2.000 osób. 

– W pierwszym święcie Szlaku Zabytków Techniki, organizowanym w 2010 roku, wzięło udział 27.000 

osób. W ciągu siedmiu lat ta liczba uległa potrojeniu. Pozytywne reakcje publiczności, nagrody 

przyznawane przez branżę turystyczną i ciągle nowe obiekty, które chcą dołączyć do festiwalu i Szlaku 

Zabytków Techniki, to chyba najlepsza recenzja jaką można wystawić INDUSTRIADZIE – zauważa 

Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.  

 

Zamek Szczecin 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Zamek Książąt Pomorskich to jedna z największych instytucji kultury Szczecina o ponadregionalnym 

znaczeniu, realizująca szeroki program upowszechniania kultury w Szczecinie i województwie. 

Zamek przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne i kabaretowe, wystawy, 

projekcje filmowe, konferencje oraz spotkania naukowe i popularnonaukowe, w tym dotyczące 

upowszechniania wiedzy o dziejach Pomorza Zachodniego. 

Stałymi propozycjami są m.in.: Wiosenne Koncerty Gitarowe, Niedzielne Koncerty Południowe, 

koncerty kameralne i okolicznościowe oraz liczne imprezy w ramach Zamkowego Lata Artystycznego, 

w tym plenerowe widowiska historyczno-artystyczne, takie jak Noc Kupały - tradycyjne obchody 

przesilenia letniego czy Festiwal Spotkanie Kultur. Od kilku lat dużym uznaniem wśród mieszkańców 

Szczecina cieszy się organizowany każdorazowo w grudniu Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki 

oraz środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy są okazją do obejrzenia dzieł 

najwybitniejszych twórców oraz wyjątkowych kolekcji z kraju i zagranicy, m.in. prezentacje malarstwa 

polskiego i europejskiego, wystawy sztuki dawnej i współczesnej, wystawy fotograficzne 

i historyczne. 

Ważnym elementem składowym Zamku Książąt Pomorskich jest edukacja artystyczna oraz przeglądy 

ruchu amatorskiego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

W strukturze Zamku działa Teatr „Piwnica przy Krypcie", najmniejsza w Szczecinie scena zawodowa. 

Wyjątkowy klimat teatru tworzą kameralne gotyckie wnętrza zamkowych podziemi. 

W Zamku funkcjonuje także Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film - wspierający 

produkcje filmowe związane z województwem zachodniopomorskim - oraz kameralne kino Zamek 

promujące ambitne produkcje filmowe polskie i europejskie. 
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Produkt turystyczny – opracowanie koncepcji 

 

Inwentaryzacja istniejącego potencjału turystycznego 

• analiza atrakcyjności turystycznej obszaru objętego produktem z punktu widzenia walorów 

naturalnych, antropogenicznych, życia kulturalnego, stanu ochrony środowiska, dostępności 

komunikacyjnej itp.; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• analiza stanu zagospodarowania obszaru objętego produktem turystycznym (bazy noclegowej, bazy 

gastronomicznej, infrastruktury paraturystycznej) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turysty, 

do którego będzie adresowany produkt; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• analiza prawnych i technicznych uwarunkowań (dokumentów strategicznych o charakterze 

transgranicznym, krajowym, regionalnym, powiatowym i gminnym), które pozostają w korelacji 

z działaniami na rzecz tworzenia produktu turystycznego. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zidentyfikowanie potrzeb turystycznych i możliwości ich zaspokajania 
• dane statystyczne uwzględniające aktualne uwarunkowania rynkowe i trendy turystyczne, 

segmentację rynków i potencjał turystyczny obszaru, na którym ma powstać produkt; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Wybór produktu turystycznego do wprowadzenia na rynek 

Kryterium 1 - dokonanie wyboru produktu turystycznego ze względu na jego rodzaj: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kryterium 2 - dokonanie wyboru produktu turystycznego ze względu na funkcję turystyki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  



Określenie interesariuszy - organizacji lub osób związanych z produktem turystycznym oraz 

ich roli w produkcie 

 

Charakter interesariusza: Instytucja zarządzająca 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakter interesariusza: Władza państwowa 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakter interesariusza: Władza samorządowa 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 



 

Charakter interesariusza: Przedstawiciel atrakcji turystycznej 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Charakter interesariusza: …………………………………………………… 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakter interesariusza: …………………………………………………… 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakter interesariusza: …………………………………………………… 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium ogólne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium specyficzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola w produkcie turystycznym uwzględniająca kryterium marketingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wyodrębnienie grup odbiorców produktu turystycznego 

 

Segment: …………………………… 

Kryteria demograficzne wiek: ………………. 
płeć: ……………….. 
wykształcenie: …………………………… 
dochód: ………………………………………… 
geografia: ……………………………………... 

Preferencje i zainteresowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motywy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segment: …………………………… 

Kryteria demograficzne wiek: ………………. 
płeć: ……………….. 
wykształcenie: …………………………… 
dochód: ………………………………………… 
geografia: ……………………………………... 

Preferencje i zainteresowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motywy  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segment: …………………………… 

Kryteria demograficzne wiek: ………………. 
płeć: ……………….. 
wykształcenie: …………………………… 
dochód: ………………………………………… 
geografia: ……………………………………... 

Preferencje i zainteresowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motywy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segment: …………………………… 

Kryteria demograficzne wiek: ………………. 
płeć: ……………….. 
wykształcenie: …………………………… 
dochód: ………………………………………… 
geografia: ……………………………………... 

Preferencje i zainteresowania  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Motywy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocena szans rynkowych produktu turystycznego 

Mocne strony 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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