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Przekazujemy na Państwa ręce trzeci z czterech poradników zrealizowany 
na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w ramach projektu pt. 
„Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała”. 

Publikacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Liczymy, że zarówno 
niniejsza publikacja jak i pozostałe trzy poradniki będą stanowić materiał do 
samokształcenia w zakresie wykorzystania produktu lokalnego w ofercie tu-
rystycznej. Poprzednie poradniki zdefiniowały nam czym jest produkt lokalny, 
jak ważna i dlaczego jest marka, aspekty prawne sprzedaży oraz jak budować 
ofertę turystyczną na bazie produktu lokalnego i jakie są trendy i oczeki-
wania turystów. Z niniejszej publikacji natomiast dowiedzą się Państwo jak 
promować oferty turystyczne oparte o lokalny produkt zarówno w trady-
cyjnych jak i nowoczesnych kanałach promocji. Dużo ciekawostek ze świata 
marketingu, które można wykorzystać w naszej codziennej pracy.

Na koniec pokażemy przykłady jak dywersyfikować źródła dochodu z wykorzy-
staniem turystycznego produktu lokalnego zarówno w kraju jak i zagranicą. 
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Na początek należy przypomnieć czym jest produkt lokalny. W ramach tego 
pojęcia mieści się zarówno wyrób jak i usługa, która utożsamiana jest z da-
nym regionem mająca niepowtarzalny charakter i produkowana w niewiel-
kich ilościach z surowców dostępnych lokalnie. Produkcja daje szansę na 
wzrost zatrudnienia społeczności wiejskiej i promocję regionu. Konsument 
kupując dany produkt ma świadomość o jego niepowtarzalności i specyficz-
nych walorach1. Produkt lokalny to nic innego jak produkt turystyczny ale 
świadczony na ograniczonym terenie i z wykorzystaniem lokalnych zasobów. 
Wytwarzany jest na niewielką skalę, z surowców lokalnych. Produktem lokal-
nym może być żywność wysokiej jakości, która jest najbardziej poszukiwa-
nym produktem lokalnym (w tym przede wszystkim ta wytwarzana trady-
cyjnymi metodami), rękodzieło ale także specyficzne dla danej społeczności 
usługi, zwłaszcza te wszystkim te, które tworzą lokalną, często wyjątkową, 
nie spotykana gdzie indziej ofertę turystyczną. 

Wiele samorządów lokalnych, szczebla gminnego i powiatowego opiera 
swoją ofertę o produkt lokalny. Często jest on głównym motywem pro-
mocji. Pamiętajmy, że nawet najlepszy produkt, najsmaczniejsze danie czy 
najlepiej stworzona oferta turystyczna bazująca na zasobach lokalnych bez 
dobrze zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej kampanii promocyjnej 
nie zostanie dostrzeżona i nie będzie przynosić oczekiwanych zysków. W tej 
części poradnika zostaną przedstawione założenia działań promocyjnych, 
jakie powinny zostać wykonane przez zarządców czy właścicieli danego 
produktu turystycznego.

1. Promocja oferty 
turystycznej przez 
produkt lokalny

 1. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (https://modr.pl) [ dostęp dnia 10 września 2021 roku].

2. Gębarowski M. (2007). “Nowoczesne formy promocji”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 24

3. Marcin Molenda, Marta Kruhlaya Personel jako najważniejszy element marketingu mix w przedsiębiorstwie 
Turystycznym [w]: „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 43 (2/2018), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Czym więc jest promocja?

 Promocja (łac. Promoveo - poruszać się) to marketingowe przedsięwzięcie 
przedsiębiorstwa lub instytucji z rynkiem, które ma na celu zwiększenie 
popytu na dobra i usługi, które są przez nie świadczone. Działania pro-
mocyjne wpływają na decyzje klientów i potencjalnych nabywców poprzez 
dostarczanie informacji, argumentacji, obietnic oraz skłanianie do kupna 
lub skorzystania z promowanych produktów i usług. Wytwarzając przy tym 
pozytywną opinię o przedsiębiorstwie lub instytucji2. Pojęcie promocji 
często bywa mylnie stosowane synonimiczne z reklamą, jednak nie są to 
wyrażenia tożsame. Promocja jest częścią marketingu mix czyli wzajem-
nie ze sobą powiązanych elementów (działań, procesów, metod i technik), 
wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i tworzących wspólnie zintegrowany 
system oddziaływania na otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa (klientów, 
turystów, konkurentów). Można wyróżnić kilka koncepcji marketingu-mix. 
Jednak najbardziej popularna to koncepcja stworzona przez nieżyjącego już, 
amerykańskiego profesora marketingu Edmunda Jeromego McCarthy’a, 
koncepcja 4P (z języka angielskiego): product, price, place, promotion czyli 
produkt, cena, dystrybucja i promocja. Z czasem ta koncepcja została roz-
budowana o nierozłączne elementy każdego przedsiębiorstwa, organizacji 
czy instytucji – czyli zasoby ludzkie. Powstała formuła 7P, do czterech pop-
rzednich „p” dodano (z języka angielskiego): people, proces, physical evi-
dence czyli ludzie, procesy oraz świadectwo materialne3. To właśnie ludzie, 
którzy poprzez swoje działania przyczyniają się nie tylko do sprzedaży 
produktów, ale także do rozwoju firmy. Dotyczy to także klientów. Poprzez 
zastosowanie wielu taktyk sprzedażowych pracownicy nakłaniają klienta do 
zakupu produktu i przywiązania się do danej marki.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w turystyce bardzo ważną rolę odgrywa 
produkt niematerialny (usługowy charakter produktu) należy stwierdzić, że 
działania marketingowe zgodne z koncepcją 4P posiadają pewne ograni-
czenia. Ograniczenia te wynikają przede wszystkim z faktu, iż formuła 4P:
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Dlaczego tak ważnym elementem w turystyce jest personel?

Rys. 1: Marketing – mix, formuła 7P
Źródło: https://www.shutterstock.com/pl/image-vector/marketing-mix-7p-banner-web-icon-1128397847 

•	 dostosowana jest przede wszystkim do warunków działania 
przedsiębiorstw, które oferują dobra materialne;

•	 dotyczy bezpośrednio przedsiębiorstw nastawionych na zysk;
•	 zakłada, że podstawą oferty jest względnie jednorodny typ produktu;
•	 przewiduje jednostronny typ powiązań informacyjno – promocyjnych 

z rynkiem;
•	 uwzględnia punkt widzenia oferenta, a nie klienta (użytkownika).1

•	 przedsiębiorstwo turystyczne oferuje specyficzny produkt, jakim jest 
niematerialna usługa;

•	 przedsiębiorstwa turystyczne, gestorzy bazy turystycznej, właściciele 
atrakcji turystycznej zazwyczaj sprzedają… marzenia. Usługa turystycz-
na, zwłaszcza przed wyjazdem nie jest, jak towar na półce w sklepie, do 
zobaczenia, przymierzenia, sprawdzenia;  

•	 w przedsiębiorstwie usługowym najważniejsze znaczenia mają relacje 
międzyludzkie (klient – usługodawca), a jakość obsługi wpływa na po-
ziom satysfakcji klientów; personel ma bezpośredni kontakt z naby-
wcami usług oferowanych przez przedsiębiorstwo i tym samym może 
kreować wizerunek usługodawcy;

•	 personel stanowi ważne źródło innowacji, które może zwiększyć 
efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku1.

Promocja oferty turystycznej jest więc formą komunikacji z potencjalnym 
klientem – turystą. Działania promocyjne prowadzimy po to aby pozyskać 
nowego klienta i sprzedać mu nasz produkt czy usługę, jak również aby być 
na bieżąco w kontakcie z naszym obecnym klientem i aby go nie stracić. 
Będzie on informowany przez nas na bieżąco o aktualnej ofercie, o zmia-
nach jakie planujemy w niej wprowadzać. Takimi działaniami kształtujemy 
nasz pozytywny wizerunek czy też budujemy pozytywne relacje i w efekcie 
stymulujemy popyt na nasze produkty lub usługi. Taka promocja musi być 
przemyślana pod każdym kątem, w tym szczególnie pod względem naszych 
możliwości finansowych i zasobów - w tym zasobów ludzkich.  

a) możliwości czasowych i kadrowych (w rodzinie), czy też predyspozycji 
własnych lub członków naszej rodziny do prowadzenia promocji. Osoba czy 
też osoby, które zajmować się będą promocją muszą mieć czas i wiedzę 
na temat naszego produktu lokalnego. Co więcej taka osoba powinna 
przejawiać chęć do prowadzenia działań promocyjnych w tym ciągłego 
doskonalenia się;  
b) form promocji stosowanych u naszej „konkurencji”, zwłaszcza tej działającej  
w podobnej tematyce jak nasza. Powinniśmy przeanalizować działania 
promocyjne prowadzone przez konkurentów, powinniśmy zastanowić się 
nad grupą docelową turystów, do której będziemy kierować naszą ofertę. 
Od segmentacji klientów zależy rodzaj i sposób prowadzenia promocji 
i używane w tym zakresie narzędzia. Jeśli naszą ofertę kierujemy do se-
niorów to zamiast nowoczesnych technologii wybierzemy bardziej trady-
cyjne kanały, jak np. foldery, artykuły w prasie tematycznej czy programy 
telewizyjne skierowane do tej grupy osób. Nieodzowną pomocą będą po-
rady np. lokalnych mediów, które raczej nie tylko chętnie napiszą o naszej 
inicjatywie, lecz też mogą nam w pewnych kwestiach doradzić;
c) instrumentów i dodatkowych form promocji jakimi możemy się 

W przypadku małych, rodzinnych przedsiębiorstw turystycznych czy 
gospodarstw agroturystycznych działania promocyjne poprzedzane są 
zatem głęboką analizą:

4. A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w]: Marketing terytorialny, T. Markowski 
(red.), PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, Tom CXII, Warszawa 2002 , s. 77.

5. Marcin Molenda, Marta Kruhlaya Personel jako najważniejszy element marketingu mix w przedsiębiorstwie Turystycznym 
[w]: „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 43 (2/2018), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa 
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
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Kolejnym ważnym etapem w promocji jest wybór motywu przewodniego. 
W naszym przypadku będzie nim produkt lokalny (towar czy usługa). Musi 
odróżniać się od innych podobnych produktów funkcjonujących na rynku. 
Najlepiej jeśli będzie to produkt lub usługa dostępna tylko u nas lub wytwa-
rzana w sposób lub w oparciu o surowce gdzie indziej niedostępne. Czasem 
przy podejmowaniu decyzji warto zasięgnąć opinii pracowników Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego lub podmiotów pu-
blicznych zajmujących się promocją turystyki i produktów lokalnych (np. 
Lokalne Grupy Działania, Lokalne Organizacje Turystyczne), gdyż dobry 
pomysł może być na wyciągnięcie ręki, choć dla nas nie jest on oczywisty. 
Najczęściej dzieje się to w przypadku gdy z danym produktem lub usługą 
obcujemy na co dzień i przez to nie doceniamy jego wyjątkowości – jest on 
dla nas po prostu zwyczajny. Jak wiemy produkt lokalny to produkt lub usługa 
ściśle związana z danym terenem i wytwarzany czy też dostarczany do klienta 
w sposób niemasowy, można by rzec, że wręcz rzemieślniczy. 

Jeśli w naszym otoczeniu funkcjonuje dobra informacja turystyczna, to jest 
to również świetne miejsce gdzie możemy uzyskać pomoc i poradę. W punk-
tach informacji turystycznej pracownicy spotykają się na co dzień z turystami, 
stąd wiedzą o co najczęściej pytają turyści, czego szukają, co im się podoba 
a na co narzekają. Oni również, z racji doświadczenia, podpowiedzą jakie 
narzędzia promocji opracować dla danej grupy docelowej (seniorzy, turyści 
krajowi, turyści zagraniczni, rodziny z dziećmi, turyści indywidulani, pary).

Według Philipa Kotlera – guru światowego marketingu wyróżniamy 4 pod-
stawowe instrumenty promocji:

•	 sprzedaż osobista (akwizycja),
•	 marketing bezpośredni,
•	 promocja sprzedaży,
•	 Public Relations i Publicity.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu instrumentowi promocji. Sprzedaż osobista 
(akwizycja) powszechnie uznawana za najbardziej precyzyjną formę promocji. 
Ma charakter bezpośredni i elastyczny. Działania promocyjne prowadzone 
przez nas samych lub osoby przez nas wskazane w sposób bezpośredni 
i osobisty czyli „twarzą w twarz” z potencjalnym klientem – turystą. Celem 
jest zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupu przez osobę po-
tencjalnie zainteresowaną. Taki bezpośredni kontakt z klientem pozwala 
na realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego oraz bezpośredni, nie 
zakłócony przepływ informacji. Najczęściej stosuje się ją w przypadku wysoko 
przetworzonych dóbr konsumpcyjnych jak np. sprzęt RTV AGD, kosmetyki, 
suplementy, dobra produkcyjne, itp. Jeśli chcemy dotrzeć z naszą ofertą do 
dzieci i młodzieży szkolnej powinniśmy bezpośrednio kontaktować się ze 
szkołą. W przypadku takiej oferty dla dzieci i młodzieży, jeśli przygotujemy 
katalog ofert i wyślemy go pocztą, to taka oferta zazwyczaj trafia do sekre-
tariatu szkoły, do dyrektora, zamiast do konkretnego nauczyciela. Zamiast 
wysyłać oferty lepiej umówić się wcześniej na spotkanie i bezpośrednio 
zaprezentować ofertę grupie nauczycieli. W ten sposób dotrzemy z ofertą 
bezpośrednio do osób, które decydują o wycieczkach szkolnych lub mają 
przełożenie na wybór ich tematu i programu - w efekcie miejsca wyjazdu. 
W sprzedaży bezpośredniej w sposób umiejętny i w miarę sprawny prezen-
tujemy nasz produkt lub usługę, przekonujemy potencjalnych nabywców 
o celowości i konieczności zakupu naszego produktu lub usługi, a finalnie 
doprowadzamy do decyzji zakupowej. 

posługiwać w naszym przypadku. Konieczne jest wykonanie prostego 
planu promocji z uwzględnieniem instrumentów, którymi będziemy się 
posługiwać.
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Marketing bezpośredni natomiast bazuje na wykorzystaniu różnych 
kanałów komunikacji a nie tylko na bezpośrednim spotkaniu. Dopusz-
cza się stosowanie technik i narzędzi komunikacji zdalnej. Oznacza to, 
że promocję realizujemy nadal samodzielnie lub przez osobę do tego 
wskazaną jednak za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych takich jak 
Internet, TV, radio, telefon, social media, bluetooth marketing, marketing 
szeptany czy wirusowy. Podobnie jak w sprzedaży osobistej, naszym celem 
jest zainteresowanie produktem lub usługą osób potencjalnie zaintereso-
wanych wciągnięcia ich w interakcję, w tym w nawiązanie dialogu. Takim 
narzędziem są media społecznościowe i od lat modny Facebook, który 
cieszy się największą popularnością wśród mediów społecznościowych 
na całym świecie. Liczba unikalnych użytkowników wynosi blisko 2,5 mi-
liarda. Facebook również w Polsce jest najpopularniejszym serwisem 
społecznościowym, który liczy ponad 16 milionów użytkowników i jest 
drugą najpopularniejszą stroną internetową w Polsce po Google. Obecnie 
96% użytkowników łączy się z Facebookiem za pomocą smartfona. Ważną 
informacją dla nas, przygotowujących oferty turystyczne i opracowujących 
plany promocji są dane dotyczące aktywnych użytkowników mediów 
społecznościowych według pokolenia:

•	 niskie koszty – o wiele mniejsze koszty w porównaniu do innych form 
marketingu, np. reklamy w telewizji. Istnieje możliwość doboru segmen-
tu klientów (np. ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, zaintereso-
wania, itd.) oraz określenie wielkości wydatków; 

•	 szybk ie  generowanie  ruchu -  dz ięk i  kampani i  w  mediach 
społecznościowych można przyciągnąć więcej użytkowników na swoją 
stronę, co jest szczególnie istotne, zwłaszcza kiedy dopiero rozpoczyna-

Jakie zalety posiada kampania w mediach społecznościowych?

Pięć sposobów na zdobycie klientów 
w mediach społecznościowych:

•	 pokolenie Baby Boomers (osoby urodzone w latach 1945–1964): 48,2%
•	 pokolenie X (osoby urodzone w latach 1965–1980): 77,5%
•	 pokolenie Y (osoby urodzone w latach 1980–1994; Millenialsi): 90,4%6

my swoją działalność; 
•	 docieranie przez targetowanie - efektywny sposób dotarcia do no-

wych odbiorców faktycznie zainteresowanych naszą ofertą dzięki ściśle 
zdefiniowanej grupie docelowej; 

•	 budowanie wizerunku - doskonała metoda na zaprezentowanie swojej 
oferty oraz promocji, a także zapisanie się w świadomości odbiorców;

•	 kontakt z klientem - nawiązanie z użytkownikami bezpośredniego kon-
taktu poprzez odpowiedzi na prywatne wiadomości czy też komentarze, 
stworzenie wokół firmy grupy zaufanych klientów i fanów marki;

•	 wszystko pod kontrolą – w przeciwieństwie do innych kanałów, np. TV, 
mamy bezpośredni dostęp do statystyk i stałego monitorowania reakcji 
i zachowań odbiorców naszej reklamy;

•	 duże możliwości – kampania w mediach społecznościowych oferuje też 
dużą różnorodność formatów reklamowych oraz elastyczność w zakresie 
modyfikacji stworzonej kampanii7.

Remarketing pozwala wyświetlać reklamy osobom, które już odwiedziły daną 
witrynę lub użyły aplikacji mobilnej, ale niczego w niej nie kupiły lub nie 
wykonały żadnego innego interesującego nas działania. Taką możliwość daje 
Facebook. Za pomocą Pixel Facebooka (krótki kod umieszczany w witrynie), 
możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podej-
mowanych przez użytkowników w naszej witrynie. Na bazie danych zebra-
nych przez Pixel tworzone są listy remarketingowe z osobami, które wykonały 
określone działania w naszej witrynie. W ten sposób możemy skierować 
reklamę bezpośrednio do osób rzeczywiście zainteresowanych naszą ofertą, 

Śledź użytkowników, którzy byli na Twojej stronie i skieruj do 
nich reklamę!

6. https://kodabots.com/blog/chatbot-statystyki/; odczyt w dniu 10 września 2021 roku 7. https://www.eactive.pl/blog-o-social-media/kampania-social-media-5-sposobow-na-zdobycie-klientow/, 
odczyt w dniu 20 sierpnia 2021 roku
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co pozwoli na tworzenie jeszcze skuteczniejszych, spersonalizowanych komu-
nikatów reklamowych.

2
5

4

3

To co odróżnia kampanię w mediach społecznościowych to szeroki wachlarz 
formatów reklamowych, który sprawia, że działania promocyjne mogą jeszcze 
lepiej przyciągać uwagę i mogą trafić do szerszego grona odbiorców. Na Fa-
cebooku możemy skorzystać z wielu formatów płatnej promocji w zależności 
od charakteru reklamy. Możesz testować jednocześnie kilka rozwiązań 
i sprawdzać, która kampania przynosi najlepsze efekty: ciekawy obraz lub 
grafika, krótkie wideo czy format karuzeli (umożliwia prezentację w jednej 
reklamie nawet dziesięciu obrazów lub filmów – każdy z oddzielnym linkiem 
do osobnej strony produktu). Kampanię promocyjną na Facebooku można 
połączyć z płatną promocją na Instagramie, w końcu jesteśmy w większości 
wzrokowcami, czyli tzw. społeczeństwem obrazkowym.

Analizuj zachowania swoich potencjalnych klientów zarówno online, jak i offline.
Wykorzystując zebrane informacje od użytkowników możemy jeszcze lepiej 
dotrzeć do swoich klientów z naszą ofertą. 

•	 Analiza zachowań użytkowników online: wykorzystujemy różne narzędzia, 
np.: statystyki naszej kampanii, Google Analytics (m.in. dostarcza informacji 
jak z naszej strony korzystają użytkownicy: z jakich źródeł na nią trafili, ile 
czasu na niej spędzili i jakie konkretne wykonali działania).

•	 Analiza zachowań użytkowników offline: np. za pomocą geolokalizacji 
możemy skierować swoją kampanię do miejsc gdzie obecnie przebywają 
nasi potencjalni klienci i przyciągnąć ich do siebie8.

Kampania może być dobrym sposobem na pozyskanie danych od osób po-
tencjalnie zainteresowanych naszą ofertą. Na Facebooku zamieszczamy linki 

Dużą zaletą portali społecznościowych jest możliwość bezpośredniego kon-
taktu z klientem. W każdej chwili nasi obecni czy potencjalni klienci mogą 
nam zadać bezpośrednie pytania poprzez wysłanie prywatnej wiadomości 
(np. poprzez Messenger na Facebooku) lub zamieszczać komentarze na pro-
filu np. pod interesującą ich akcją lub wydarzeniem. Nie ignorujmy – zawsze 
odpowiadajmy na wiadomości i aktywnie uczestniczmy w dyskusjach pod 
postami. To wszystko sprawi, że zbliżymy się do naszego klienta i wzbudzimy 
w nim zaufanie i w ten sposób zachęcimy do skorzystania z naszej oferty.

Twórz ciekawe reklamy, co wyróżni Cię od konkurencji 
i przyciągnie klientów!

Analizuj zachowania użytkowników i przekształć ich w swoich 
klientów

Kampania w mediach społecznościowych pomoże Ci stworzyć 
grupę klientów

Rozmawiaj z klientem
i zdobywaj zaufanie

do ebooków, raportów i innych treści, które są połączone ze stroną docelową, 
gdzie użytkownicy muszą podać dane w zamian za uzyskanie dostępu do 
treści. Zachętą do wypełnienia formularza i przekazania nam swoich danych 
mogą być bony zniżkowe, dodatkowe materiały promocyjne, gadżety. 

Innymi, cenionymi narzędziami marketingu bezpośredniego są marke-
ting szeptany oraz wirusowy. Marketing szeptany możemy realizować za 
pośrednictwem wyglądającego na „spontaniczny” przekazu ustnego lub 
poprzez opinie i wypowiedzi na temat naszych usług na różnych forach czy 
też przez polecenia na stronach i mapach. Wyróżniamy następujące rodzaje 
marketingu szeptanego:

•	 evangelist marketing – polega na tym, iż ambasador marki zachęca 
do wyboru produktu oraz z własnej inicjatywy zaczyna rekomendować 
produkt innym nabywcom do zakupu;

•	 brand blogging – wykorzystuje potencjał blogów oraz funkcjonowanie 
w blogosferze. Polega na dzieleniu się różnymi informacjami. Wywołuje 
rozmowy o produktach i wzbudza zainteresowanie danym produktem 

8. https://www.eactive.pl/blog-o-social-media/kampania-social-media-5-sposobow-na-zdobycie-klientow/ 
odczyt z dnia 20 sierpnia 2021 roku
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przez potencjalnych klientów;
•	 community marketing – polega na tworzeniu i wspieraniu niszowych 

społeczności. Głównie poprzez tworzenie forów dyskusyjnych oraz klubów 
zrzeszających ludzi o podobnych pasjach i zainteresowanych daną marką 
lub produktem oraz kupowaniem podobnych produktów;

•	 product seeding – polega na przekazywaniu do testowania próbek 
lub produktów wpływowym osobom. Powoduje ich promocję oraz 
rozpowszechnianie ich pozytywnych cech;

•	 causa marketing – polega na wspieraniu kwestii społecznych w celu 
zdobycia szacunku i wsparcia ze strony osób nimi zainteresowanych. 
Przekłada się na większe zainteresowanie produktami firmy, która podej-
muje się tego rodzaju charytatywnych działań;

•	 trend setting – polega na rozpowszechnianiu mody oraz kreowaniu 
trendów na pewne rodzaje marek i produktów przez wybrane osoby 
tzw. trendetterów. Są to najczęściej osoby młode, lubiane i podziwiane. 
Stają się one swego rodzaju liderami opinii, kształtują postawy oraz mają 
wpływ na wybory innych;

•	 casual marketing – polega na promocji jednego produktu, a jednocześnie 
równolegle, jakby przy okazji, innych produktów, nie związanych 
bezpośrednio z głównym założeniem danej kampanii promocyjnej9.

Marketing wirusowy natomiast to działania poprzez, które zainicjujemy 
sytuację, w której nasi potencjalni klienci sami będą rozpowszechniać między 
sobą informacje o naszym produkcie lub usłudze.

Promocja sprzedaży stanowi zbiór różnych bodźców ekonomicznych 
mających zachęcić osobę potencjalnie zainteresowaną naszym produktem 
lub usługą do wypróbowania oferty. Są to instrumenty stosowane począwszy 
od drobnych sprzedawców na zwykłym lokalnym targu, skończywszy na 
dużych firmach i sieciach handlowych. Jako społeczeństwo jesteśmy na nie 
bardzo podatni. Mogą one przybierać wielorakie formy:

•	 Degustacje, np. degustacja naszych produktów na targach, jarmarkach, 
w super – i hipermarketach, podczas spotkań biznesowych, 

•	 kupony rabatowe, zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej 
rozdawane przez np. media społecznościowe czy w lokalnej prasie, 
dedykowanych gazetkach czy jako dodatek do sprzedanego produktu 
naszego partnera biznesowego,

•	 promocje ilościowe typu “2 w cenie 1”, np. dwie książki w cenie jednej, 
dwa bilety w cenie jednego,

•	 nagrody, np. za najlepsze zdjęcie w naszym pensjonacie czy z wykorzy-
staniem naszego produktu, 

•	 losy, wykorzystując tego typu formę promocji pamiętajmy, że loterię 
można przeprowadzić pod pewnymi warunkami, gdyż loteria promo-
cyjna uznawana jest w świetle ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych za grę losową, a co za tym idzie, musi spełnić 
szereg wymagań przewidzianych przez tę ustawę. Prostszą formą 
będzie konkurs opisany niżej. 

•	 Konkursy, prostsza forma niż za pomocą losów; wymagane jest konkretne, 
precyzyjne określone działanie uczestnika, który powinien wykazać się 
swoją wiedzą, umiejętnościami czy kreatywnością. Odpowiedź konkur-
sowa powinna być oceniana przez wskazane w regulaminie jury, które na 
podstawie obiektywnych (np. przyznawanie punktów według ustalonych 
wcześniej zasad) lub subiektywnych (np. kreatywność) kryteriów, wybierze 
zwycięzców konkursu.

•	 Zdrapki, np. wykorzystując aplikację sieci Lidl po każdym zakupie klient 
otrzymuje wirtualną zdrapkę, którą „zdrapuje” celem otrzymania kuponu 
rabatowego na konkretny produkt podczas kolejnych zakupów; oferta 
ograniczona czasowo,

•	 Upominki – kojarzą nam się pozytywnie, podarowanie komuś prezentu to 
oznaka dobrych zamiarów i niezwykle miły gest. Konsumenci doceniają 
przedsiębiorstwa, które są w stanie zainwestować w swoich klientów. 
Oznacza to, że o nich dbają i zależy im na dobrych relacjach, a nie tylko 
na zysku. Dzięki gadżetom reklamowym można zatem w łatwy sposób 

9. http://projectmanagerka.pl/jakie-znasz-nowoczesne-formy-promocji/ doczyt z dnia 15 sierpnia 2021 roku
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Jakie są obecnie trendy w personalizacji opakowań?

•	 Minimalizm – opakowanie proste w konstrukcji w rozsądnej kolorystyce 
(w zależności od branży, segmentu klienta).

•	 Ekologia – obecnie większość klientów jest świadoma ekologicznie; po-
nad połowa konsumentów uważa, że to czy opakowanie jest ekologiczne, 
czy nie, jest ważnym kryterium wyboru konkretnego produktu. Ten trend 
będzie na pewno narastał.

•	 Wyjątkowość – poprzez opakowanie komunikujemy klientowi, że dany 
produkt jest dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.

Dziś, kiedy konkurencja na rynku jest naprawdę duża, personalizacja 
opakowań wydaje się być konieczna.

poprawić opinię o firmie i zaskarbić sobie sympatię. Pamiętajmy aby na 
każdym upominku umieszczać nasze logo, ponieważ im częściej coś wi-
dzimy, tym łatwiej jest to nam zapamiętać.

•	 Edycje limitowane czyli krótkie serie produktów - popularna taktyka 
sprzedaży w branży modowej, polega na wypuszczaniu na rynek limi-
towanych edycji lub niewielkich kolekcji produktów, które nie będą nigdy 
wznawiane. Ta forma promocji zdobyła popularność w czasie rozkwitu 
handlu elektronicznego: aby zaspokoić popyt stale szukających nowości 
nabywców, tworzy się krótkie serie i buduje atmosferę oczekiwania, co 
powoduje, że produkty są postrzegane jako wyjątkowe i pożądane, np. 
limitowane edycje gier, limitowane wersje modeli samochodów.

•	 Personalizacja marek, opakowań - współczesny klient jest świadomy, 
a tym samym wymagający; oczekuje, że będzie traktowany indywidualnie 
i chce kupować produkty dopasowane do jego potrzeb. 
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W przypadku „Public relations” ważna będzie nasza aktywność 
w szlakach kulinarnych szczebla lokalnego, regionalnego czy nawet kra-
jowego i czynne zaangażowanie w realizowane przez nie projekty, gdyż 
nasza aktywność może nam dać dostęp do wielu narzędzi, np. media 
regionalne czy krajowe. 

Publicity natomiast opiera się o różnego rodzaju działania, które mają 
zapewnić bezpłatne przekazywanie specjalnych informacji poprzez środki 
masowego przekazu. W działaniach publicity, które bazuje na wywoływaniu 
różnych emocji wśród osób, które zobaczą daną reklamę nie chodzi 
o prawdziwość przekazu ale tylko i wyłącznie o rozgłosie. Działania z zakresu 
Public Relations różnią się od publicity. 

Cechy, które charakteryzuje Public Relations:

•	 liczy się pojedynczy człowiek a nie publiczność jak w publicity,
•	 tworzy się komunikaty uwzględniające szczegółowy profil odbiorców: ich 

potrzeby, preferencje, pragnienia, normy kulturowe, zwyczaje itp.,
•	 przy tworzeniu kampanii przykłada się uwagę do tego, w jakich konkret-

nie mediach pojawią się informacje,
•	 dużą rolę odgrywa kontrola nad formą umieszczania informacji 

i najczęściej agencja ściśle współpracuje z wydawcą do momentu pu-
blikacji treści a w przypadku publicity informacje są przekazywane do 
różnych kanałów komunikacyjnych w formie komunikatu.

Należy pamiętać, że taka pro-
mocja powinna być wdrażana ze 
szczególną uwagą, gdyż znane 
powiedzenie mówi, że „co tanie, 
to drogie”. Promocje sprzedaży 
nie powinny mieć charakteru 
ciągłego ze względu na ich wy-
miar ekonomiczny, ale powinny 
być organizowane sezonowo 
w kontekście świąt, czy eventów.

Ostatnim, czwartym instrumentem promocji jest Public Relations (z języka 
angielskiego: relacje publiczne, kontakty z otoczeniem) i Publicity (z języka 
angielskiego: reklama, rozgłos, który pojawia się wokół czegoś lub kogoś). 
Public Relations to budowanie spójnego wizerunku organizacji wśród 
jej klientów, pracowników, lokalnej społeczności, inwestorów, osób de-
cyzyjnych czy mediów. Przez „public relations” wpływamy na to jak nas 
i naszą ofertę postrzega otoczenie oraz osoby potencjalnie zainteresowane, 
a także na proces komunikacji w celu budowania zaufania do nas. Wyma-
ga ono czasu i przemyślanej strategii oraz planu działania. W tym działaniu 
najczęściej będziemy wykorzystywać informacje publikowane w mediach, 
nasze wystąpienia na różnych spotkaniach tematycznych jak np. na różnego 
rodzaju akcjach dobroczynnych czy organizowane lub współorganizowane 
przez nas imprezy i wydarzenia. 
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W ramach działań PR mamy również sponsoring (zarówno online jak i offline 
czyli strony sponsorowane, akcje charytatywne), gry internetowe (specjalnie 
przygotowane, zazwyczaj proste gry, zamieszczone na stronie internetowej, 
które służą lepszemu poznaniu firmy i jej produktów), e-kartki (umieszczone na 
naszej stronie internetowej pozwalają naszym obecnym bądź też potencjalnym 
klientom wysłanie innej osobie wirtualnej kartki z życzeniami, pozdrowieniami, 
gratulacjami z wykorzystaniem naszego logo, zdjęcia, grafiki) oraz chat rooms, 
listy dyskusyjne, czy fora internetowe (które umieszczone na naszych stronach 
internetowych pozwalają wszystkim przeglądającym serwis na wypowiedzenie 
się na dany temat, skontaktowanie się z innymi użytkownikami w celu wymiany 
poglądów, poznanie innych użytkowników, itd.).

Przewodniki, katalogi, foldery, ulotki, mapy: promocją miejsca, w którym 
działamy nie zajmujemy się my sami ale bardzo często również lokalne 
samorządy jak np. gmina czy powiat, informacja turystyczna, Lokalna Gru-
pa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna, o ile występuje a być może 
i nawet samorząd regionalny – Urząd Marszałkowski. Instytucje te w ciągu roku 
opracowują i wydają różne materiały drukowane lub też rozpowszechniane 
w sieci Internet w wersji elektronicznej w formacie PDF czy też w postaci e-boo-
ka. Dysponując ciekawą oraz unikatową ofertą, warto nawiązać kontakt z tymi 
podmiotami i wyrazić chęć współpracy w działaniach promocyjnych, co nie 
będzie się z zasady wiązało z żadnymi dla nas kosztami a sprawi, że będziemy 
widoczni. Ciekawą i atrakcyjną ulotką, folderem czy mapą zainteresuje się tu-
rysta, który będzie później chciał do nas zawitać. Pamiętajmy, że zarówno teksty 
jak i zdjęcia czy grafika muszą być dobrej jakości. Warto tworzyć bazę zdjęć 
naszego produktu (z wydarzeń, specjalnych sesji zdjęciowych, spotkań, war-
sztatów, itd.) po to, aby móc przekazywać je do wyżej wymienionych instytucji 
celem umieszczania w materiałach. Istotną kwestią jest uzyskanie praw autor-

Spoty i filmiki promocyjne: promocja danego obszaru poprzez krótkie 
materiały wideo rozpowszechniane w sieci np. poprzez kampanie płatne lub 
marketing wirusowy jest coraz powszechniejsza. Tego typu materiały powinny 
w sposób ciekawy i niebanalny ukazywać miejsca i zachęcać odbiorców tego 
typu reklamy do przyjazdu. 

Targi, wystawy, jarmarki, festyny i kiermasze: pozwalają w sposób 
bezpośredni kontaktować się z obecnym jak i potencjalnym klientem. Targi 
zwłaszcza turystyczne (np. ITB w Berlinie, Tour Salon w Poznaniu), kojarzą 
się z prezentowaniem wysokiej jakości usług, nadają nam prestiżu. W końcu 
uczestnicząc w targach krajowych zaliczamy się do grona wystawców zdol-
nych w sposób umiejętny i ciekawy zaprezentować swoją unikalną ofertę. Jeśli 
jesteśmy małym, lokalnym przedsiębiorstwem czy rzemieślnikiem koniecznie 
powinniśmy nawiązać współpracę z instytucjami lokalnymi czy regionalnymi 
i wspólnie brać udział w tego typu wydarzeniach. Po pierwsze ze względów 
finansowych, po drugie ze względów prestiżowych.  

Wystawy (np. Wystawa Produktów Regionalnych w Lubomyślu) z kolei kojarzą 
się z eksponowaniem produktów lub dzieł sztuki w tym ludowej i pozwalają 
zaprezentować nasze produkty czy wyroby np. szerszej grupie odbiorców.

Kiermasze (np. Bożonarodzeniowy na Rynku w Krakowie) to przeważnie 
wydarzenia klimatyczne w określonej tematyce, pozwalają w bezpośredniej 
relacji nawiązać kontakt z osobami zainteresowanymi produktami lub usługami 
podobnymi do naszych np. kiermasz rękodzieła ludowego. 

Sponsoring: działania z zakresu Public Relations, które zakładają nie tylko 
promocję ale i relacje z innymi. Przykładem związanym z produktem lokal-
nym niech będzie współpraca na szczeblu lokalnym z lokalną Organizacją 

Promując produkt lokalny nie sposób 
pominąć takie narzędzia: 

skich do danego dzieła (tekstu, zdjęcia) oraz zgody na publikowanie wizerunku 
osoby, która znajduje się na fotografii. 
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Turystyczną czy też Lokalną Grupą Działania a na szczeblu wojewódzkim 
z Regionalną Organizacją Turystyczną poprzez np. przekazanie przez nas 
produktów lub usługi w zamian za promocję naszego produktu lokalnego 
w działaniach tych instytucji. Z opisanym przypadkiem mamy najczęściej 
do czynienia w ramach tzw Study Press czy Study Tour, gdzie odwiedzają 
nas dziennikarze i opisują region, jak też nasz hotel, pensjonat, atrakcję 
turystyczną i dostępne produkty lub usługi. Podobnie z przedstawiciela-
mi biur podróży, którzy w zamian za gościnę i prezentację naszej oferty 
przyjadą do nas z grupami turystów.

Lobbing: Polega na działaniu grupy osób, np. kilku atrakcji turystycznych 
z danego regionu czy województwa w celu realizacji określonego celu np. 
nakłonienia jakiegoś podmiotu do złożenia wniosku o dofinansowanie 
i wydania katalogu opisującego atrakcje turystyczne i ich oferty na poziomie 
danego województwa. Przykładem takiego lobbingu może być nakłonienie 
przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Małopolsce – Tarnowskiej czy 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej do umieszczania członków sieci z jej te-
renu w wydawnictwach, które następnie trafiają do innych placówek systemu 
informacji turystycznej w regionie oraz będą wykorzystywane do promocji 
wewnętrznej i zewnętrznej (np. wśród dziennikarzy, touroperatorów, podczas 
targów, itd.). 

Rys. 2: Fragment mapy „Tarnów i region na weekend” w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I”, Wydawnictwo Compass, Kraków, 2019 r.

Opakowanie czy brend samochodu jako nośnik reklamy: dodatkowa 
i tania reklama to użycie naszego samochodu do oklejenia go naszą reklamą. 
To samo tyczy się opakowań ( jak już wyżej wspomniano) klientowi bardziej 
podoba się spersonalizowane opakowanie ale, zgodnie z obowiązującymi 
trendami, musi być minimalistyczne, ekologiczne i wyjątkowe. Nie wstydźmy 
się naszego produktu, bądźmy z niego dumni. 

QR code: To swego rodzaju kod kreskowy, dwuwymiarowy, stanowiący no-
woczesne i współczesne rozwiązanie technologiczne pozwalające wczytać 
pożądane informacje za pomocą telefonu komórkowego. Pod QR-em 
możemy zapisać różne informacje, przekazać istotne wiadomości naszym po-
tencjalnym i obecnym klientom. Za pomocą QR-u możemy przekierowywać 
turystę do strony internetowej czy na funpage w mediach społecznościowych. 
W dobie pandemii, kody QR zaczęły być wykorzystywane w gastronomii do 
zamawiania posiłków i płacenia za nie. W pubach, kawiarniach, restauracjach 
umieszcza się przy stolikach kody QR, dzięki którym klient może do razu trafić 
na stronę z menu restauracji i złożyć zamówienie. Kilka kliknięć dzieli go od 
przeglądania aktualnego menu, wybierania dodatków i akceptacji zamówie-
nia. Co więcej, również płatność za zamówienie dokonuje się bezdotykowo 
oczekując na podanie zamówienia. 
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Do innych nowoczesnych form promocji, jakie możemy wykorzystać przy 
produkcie lokalnym:

Reklama tranzytowa (transit advertising)  – obejmuje przekazy zlokalizo-
wane na środkach transportu, takich jak: autobusy, tramwaje, metro, pociągi, 
taksówki, samochody osobowe oraz dostawcze; nazywana jest również 
reklamą mobilną (mimo że nie posiada bezpośredniego związku z telefonią 

komórkową). O tej formie reklamy wspominaliśmy przy przedstawieniu 
możliwości oklejania naszego samochodu. W tym wypadku chodzi o zakup 
powierzchni reklamowej na obcym środku transportu. Jeśli nasz produkt lokal-
ny kierujemy do mieszkańców pobliskich dużych miast warto zastanowić się 
nad zakupem powierzchni reklamowej w spółce świadczącej usługi komunalne 
dla mieszkańców, np. MPK w Krakowie czy MPK w Tarnowie. Obecnie coraz 
częściej LGDY-y czy też LOT-y ale także samorządy lokalne (miejskie czy sta-
rostwa) doceniają tego typu reklamę, np. miasto Sandomierz promowało się 
na autobusach komunikacji miejskiej w Warszawy, Krakowie i Lublinie, Tarnów 
na tramwaju w Krakowie.

Należy pamiętać, że tego typu reklama jest stosunkowo droga i w pojedynkę 
zarządca produktu lokalnego nie będzie w stanie udźwignąć jej finansowo. 
Pomocna będzie współpraca z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi 
za promocję i rozwój turystyczny regionu, które mogąc ubiegać się o środki 

Wykorzystanie narzędzi 
w komunikacji marketingowej:

Rys.3: Wykorzystanie narzędzi w komunikacji marketingowej 
Źródło: http://www.marketinglink.pl/jakie-narzedzia-komunikacji-marketingowej-wykorzys-
tujemy-najczesciej/  odczyt z dnia 1 września 2021 roku 

Rys. 4: Reklama Sandomierza na miejskim autobusie w Warszawie
Źródło: https://nadwisla24.pl/2011/07/16/mobilne-reklamy-sandomierza-na-ulicach-war-
szawy-krakowa-i-lublina/
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zewnętrzne będą w stanie zarówno udźwignąć finansowo ten dość spory 
wydatek a także wspólnie i spójnie wypromować dane miejsce. Trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, iż coraz częściej większe miasta rezygnują z tego typu do-
chodów, gdyż zysk finansowy jest stosunkowo niewielki a kolorowe a nawet 
pstrokate autobusy czy tramwaje szpecą przestrzeń publiczną miasta. Ponadto 
większość taboru w polskich miastach jest nowoczesna, zmodernizowana (głównie 
ze środków pochodzących z funduszy unijnych) i jest wizualnie powiązana z bran-
dingiem danego miasta, często też jest jego chlubą.

Witacz oraz znaki drogowe z serii E22 - instalacja pełniąca funkcje infor-
macyjne oraz reklamowe, umieszczana przy drogach wjazdowych i wyja-
zdowych z regionów, miast, mniejszych miejscowości, na granicach jednostek 
samorządu terytorialnego a także przy wjeździe do danej atrakcji turystycznej. 

Wydarzenia marketingowe (marketing events) – zróżnicowane wydarze-
nia, których celem jest zaangażowanie określonych adresatów w aktywny 
odbiór przekazu; wykorzystywane są w procesie komunikacji firmy z jej oto-
czeniem wewnętrznym (m.in. imprezy integracyjne dla pracowników) oraz 
zewnętrznym (np. koncerty, happeningi). Przykładem takich imprez są np. 
„Inwazja Mocy RMF FM” (kilkanaście lat temu najbardziej rozpoznawalna 
impreza tego typu), „Przebojowy pociąg RMF FM”, „Lato z radiem” czy „Ak-
tywne lato z Radiem ZET”.

Pamiętajmy, że postawienie jakiegokolwiek znaku drogowego w pasie drogi 
publicznej wymaga zgody danego zarządcy (w przypadku drogi gminnej – 
gminy, drogi powiatowej – właściwego Starostwa Powiatowego, drogi wo-
jewódzkiej – zarządu podlegającego pod właściwego Marszałka Wojewódz-
twa a drogi krajowe w tym drogi szybkiego ruchu i autostrady podlegają 
pod Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która posiada oddziały 
w każdym województwie; w przypadku miast na prawach powiatu, np. Kraków, 
Tarnów czy Przemyśl wszystkie drogi poza autostradami i drogami szybkiego 
ruchu podlegają pod Prezydenta danego miasta). Jest to zadanie czasochłonne 
i dość kosztowne, gdyż wymaga projektu organizacji ruchu a to wiąże się ze 
sporymi wydatkami i wymaganiami formalnymi (m.in. opis techniczny, inwen-
taryzacja istniejących znaków w okolicy miejsca, w którym chcemy postawić 
znak drogowy, uzgodnienia z lokalną policją, itd.). W przypadku witaczy, które 
zazwyczaj stawiamy poza pasem drogowym, konieczne są zgody i pozwolenia 
od właściciela nieruchomości, na której chcemy go postawić, ale także musimy 
sprawdzić czy zgodnie z prawem miejscowym możemy umieszczać tego typu 
instalacje (np. obszar zabytkowy, plan zagospodarowania przestrzennego, itd.) 

Rys. 5: Znak drogowy E22c przy wjeździe do Tarnowa 
Źródło: Tarnowskie Centrum Informacji, www.tarnow.travel 
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Marketing zapachowy (aromamarketing) – aromatyzowanie miejsc gdzie 
dokonujemy sprzedaży lub gdzie pracujemy. Oddziaływanie na odbiorcę 
w celu wywołania określonych reakcji emocjonalnych poprzez świadome 
zastosowanie odpowiednio dobranych kompozycji aromatycznych. Z tego 
rodzaju marketingiem mamy do czynienia głównie w bankach, biurach, biu-
rowcach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, cen-
trach rozrywki, clubach fitness, salonach samochodowych ale także w res-
tauracjach i hotelach. W branży turystycznej aromamarketing po raz pierwszy 
zastosowały linie lotnicze Singapure Airlines w połowie lat 70. XX wieku. 
Linie lotnicze zastosowały korporacyjny słodki zapach świeżo ugotowanego 
ryżu, który rozpylano w punktach sprzedaży sprawiając, że klienci chętniej 
decydowali się na wybór właśnie tych linii lotniczych, a przy tym czuli się 
wyjątkowo bezpiecznie i spokojnie. Jeśli prowadzimy pensjonat, gospodarst-
wo agroturystyczne bądź inną działalność z zakresu hotelarstwa i gastronomii 
to jest miejsce do wykorzystania tego rodzaju promocji i w konsekwencji 
zachęcenia klienta do pozostania w naszym obiekcie i dokonania zakupu. 
Zapach parzonej kawy i pieczonych rogalików zachęci naszych klientów do 
zakupów. 
Marketing partyzancki (z angielskiego: aguerilla marketing) - forma 
marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowa-
niu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od 
grupy docelowej. Koncentruje się na tanich, oryginalnych taktykach marke-
tingowych, które dają maksymalne wyniki. Ten rodzaj marketingu sięga do 
wielu narzędzi i wykorzystuje je w niestandardowy sposób. Dzięki elementowi 
zaskoczenia przeradza się w wirale. Jest oparty na kreatywności, np.: 

•	 street art (sztuka uliczna) – w przeciwieństwie do zakupu powierzchni re-
klamy outdorowej jest tańszą formą zewnętrznej reklamy. Polega na prze-
kazie informacji poprzez rysunek, napis czy grafikę, np. mural w tym coraz 
popularniejsze murale 3D, graffiti czy najprościej i najtaniej namalowaną 
kredą na chodniku. Jest to reklama przyciągająca wzrok i zauważana 
przez przechodniów oraz prowokująca do rozmów o produkcie czy marce. 
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Angażując do tego typu działań np. znanych graficiarzy dodatkowo 
zwiększamy potencjalne grono naszych klientów. W przeszłości, w Tar-
nowie w sąsiedztwie Muzeum Etnograficznego organizowano konkursy 
graficiarze kontra zalipianki. Na jednej ścianie powstawały wspólne rysun-
ki a celem była promocja Zalipia „malowanej wsi” i konkursu „Malowana 
Chata”. Obecnie do Zalipia zjeżdżają turyści z całego świata aby podziwiać 
chaty, zagrody, domostwa zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz przyozdo-
bione wielobarwnymi motywami kwiatowymi;

•	 wydarzenia sezonowe – wykorzystuje się imprezy sezonowe, na których 
można promować określone produkty z nimi związane, np. imprezy spor-
towe, przy okazji których możemy promować towary sportowe w tym stro-
je sportowe a także zdrową żywność. Popularne, zwłaszcza w promocji 
produktu lokalnego są wydarzenia związane ze świętami np. Bożego 
Narodzenia.

2. E-marketing 
produktów lokalnych
E-marketing czyli marketing internetowy jest 
jedną z gałęzi tradycyjnego marketingu i obej-
muje wszystkie strategie i działania wspierające 
sprzedaż usług, produktów oraz kreowanie 
pozytywnego wizerunku firmy w Internecie. Jest 
więc mocno związany z omawianymi wcześniej 
działaniami promocyjnymi.

Różnice między marketingiem internetowym 
a tradycyjnym

Opiera się na jednostronnym kon-
takcie z klientem

Bazuje na ograniczonej wiedzy 
o kliencie i jego świadomości marki

Daje małe możliwości personalizacji 
przekazu

Ma ograniczony zasięg i czas 
działania

Efektywność działań jest trudno 
mierzalna

Marketer ma ograniczoną kontrolę 
i możliwość korekty działań

Generuje stosunkowo wysokie koszty

Jest mało elastyczny

Bazuje na interakcjach z klientem 
24/7

Pozwala na szybką reakcję

Daje ogromne możliwości ana-
lityczne przed, w trakcie i po 

zakończonej kampanii

Nie jest ograniczony czasowo oraz 
może mieć nieograniczony zasięg 

globalny

Efekty są łatwo mierzalne

Zapewnia kontrolę nad 
działaniami – pozwala na 

ich szybką korektę

Jest relatywnie tańszy

Jest elastyczny

Marketing tradycyjny Marketing internetowy

Tab. 1: Różnice między marketingiem internetowym a tradycyjnym
Opracowanie własne na podstawie https://www.brandnewportal.pl/digital-marketing/marketing-internetowy-czyli-e-mar-
keting/#8_korzysci_dla_ktorych_warto_inwestowac_w_e-marketing odczyt z dnia 20 sierpnia 2021 roku.
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Jak widać w powyższej tabeli e-marketing charakteryzuje się niskimi kosz-
tami, stosunkowo szybkim zwrotem inwestycji i jest łatwo dostępny. Z roku 
na rok coraz więcej firm, instytucji decyduje się na taki rodzaj działalności. 
Popularność zawdzięcza m.in. wszechobecnemu dostępowi do sieci inter-
netowej czy rozwojowi nowoczesnych technologii. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że na rynek konsumencki wchodzi pokolenie Z, które urodziło się w czasach 
istnienia już Internetu i dla niego korzystanie z nowoczesnych technologii to 
codzienność; ma stały dostęp do sieci. Jeśli przedstawiciel pokolenia Z czegoś 
nie wie, szuka odpowiedzi na to pytanie w Internecie. Pokolenie Z charaktery-
zuje się też większą skłonnością do dyskusji na forach internetowych i w me-
diach społecznościowych. To wszystko powoduje, że inspiracje na wyjazdy, 
zakupy ofert turystycznych i przelotów, rezerwacji hoteli oraz innych usług 
okołoturystycznych dokonujemy poprzez Internet i ten trend będzie się 
nasilał. Pandemia koronawirusa jeszcze te działania przyspieszyła.

Pamiętajmy, że obecnie mamy do czynienia z turystą cyfrowym, takim, który 
nie pyta znajomych o rekomendację, nie ufa także doradcom z biur podróży, 
gdyż dane, które sam znajdzie w Internecie (na formach internetowych, 
w mediach społecznościowych czy na blogach, vlogach) uważa za bardziej 
obiektywne. 

Nowy turysta, coraz bardziej niszowy, będzie stawiał wysokie wymagania tym, 
którzy próbują się z nim skomunikować. Coraz trudniejsza jest bowiem jego 

•	 dostęp 24/7 – nieograniczony dostęp, w zasadzie non stop; 
•	 personalizacja komunikatów marketingowych - żyjemy w świecie chao-

su informacyjnego, jesteśmy bombardowani różnorakimi informacja-
mi. Dzięki możliwościom analitycznym, możemy zbadać zachowania 
i potrzeby naszych klientów oraz zbudować dla nich idealnie dopasowaną 
informację, przygotować indywidulaną ofertę; 

•	 interakcje – w każdej chwili możemy podjąć dyskusję, wyrazić opinię, 
nawiązać rozmowę z naszym klientem i wyjaśnić wątpliwości. Wyzwa-
niem dla nas jest udzielenie odpowiedzi w miarę szybko. Nie możemy 
ignorować opinii klienta czy negatywnie wypowiadać się na temat jego 
oceny; 

•	 analityka – marketing internetowy tym różni się od tradycyjnego, że 
daje możliwości analityczne przed, w trakcie i po zakończonej kampa-
nii reklamowej. Na bieżąco możemy śledzić zachowania naszych obec-

Dlaczego marketing internetowy jest tak istotny w obecnych czasach? 
Oto osiem korzyści dla których warto go wykorzystywać: 

nych i potencjalnych klientów dzięki wykorzystywaniu takich narzędzi jak 
np. Google Analitycs, czy narzędzi na Facebooku. W przeciwieństwie do 
działań offline, efektywność naszych działań marketingowych online jest 
łatwo mierzalna; 

•	 szybka reakcja – Internet wymaga szybkiej reakcji i to nie tylko w kontakcie 
z klientem ale także w korekcie w działaniach reklamowych. Możemy 
dokonać korekty czy nawet wycofać się z kampanii reklamowej, jeśli ta 
nie przynosi zakładanych efektów. Takiej możliwości nie dają nam trady-
cyjne kanały promocji (powieszonego billboardu czy zapłaconej w gazecie 
reklamy tak łatwo nie wycofamy);

•	 niższe koszty – mając porównywalny budżet na reklamę, działania w sieci 
przyniosą więcej efektów niż działania tradycyjne; 

•	 kreowanie wizerunku i świadomości marki –  informacji na temat produk-
tów, usług czy marek szukamy przede wszystkim w Internecie. Jeśli nie 
znajdziemy strony internetowej czy też aktualnego profilu w mediach 
społecznościowych jakieś atrakcji turystycznej, firmy czy hotelu to dla 
większości z nas jest to informacja, że dana firma nie jest wiarygodna, nie 
warta uwagi. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do folderu, katalogu czy 
ulotki, naszą wizytówkę w sieci możemy a wręcz powinniśmy na bieżąco 
aktualizować;

•	 Światowy dostęp – dzięki internetowi produkt lokalny może stać się po-
pularny na drugim krańcu świata. W Internecie nie ma granic, możemy 
współpracować z każdym z każdego, choćby najdalszego zakątka kuli 
ziemskiej10.

10. https://www.brandnewportal.pl/digital-marketing/marketing-internetowy-czyli-e-marketing/#8_korzysci_
dla_ktorych_warto_inwestowac_w_e-marketing odczyt z dnia 20 sierpnia 2021 roku.
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identyfikacja i umiejętność efektywnego dotarcia z przekazem promocyjnym.

•	 niezależność (samodzielność),
•	 wcześniejsze doświadczenie turystyczne,
•	 zorientowanie na nowoczesne technologie (i znajomość tych technologii)
•	 zorientowanie na jakość (value for money) i oczekiwanie najwyższej 

jakości z dobrą ceną,
•	 zwiększona aktywność i chłonność świata i różnych kultur,
•	 wzrost liczby wyjazdów w ciągu roku kosztem ich długości,
•	 wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego i społecznego11.

Dla planowania działań marketingowych, nie tylko internetowego ważną 
wskazówkę ma dla nas Światowa Organizacja Turystyczna, która uważa, 
że przy rosnącej liczbie wyjazdów w ciągu roku następować będzie 
zróżnicowanie ich rodzajów:

1. własna strona internetowa – powinna być naszą wizytówką, koniecznie 
powinna być aktualna. Przed rozpoczęciem działań powinniśmy sprawdzić czy 
domena z nazwą jakiej chcielibyśmy używać jest wolna do rejestracji. Będzie 
to miało duże znaczenie w naszej komunikacji z potencjalnym klientem. Do-
mena strony podobnie jak nasza nazwa powinna być łatwa do zapamiętania 
i bezpośrednio nas dotyczyć. Prawdą jest, że własne strony internetowe 
tracą na znaczeniu w kontekście profili w mediach społecznościowych, które 
pozwalają szybko zweryfikować aktualność publikowanych tam danych, jed-
nak nadal są ważnym narzędziem komunikacyjnym jak również wpływają na 
nasze pozycje w popularnych wyszukiwarkach. Na naszej stronie internetowej 
powinny się znaleźć podstawowe dane o naszym produkcie lokalnym, takie 
jak: krótki opis, mapa z lokalizacją i informacjami jak do nas trafić, dane kon-
taktowe w tym kontakt przez profil w mediach społecznościowych, aktualną 
ofertę oraz galerię zdjęć. Zdjęcia powinny być profesjonalne, dobrej jakości 
– jesteśmy społeczeństwem obrazkowym i jedna nieatrakcyjna fotografia 
może sprawić, że stracimy klienta. Jak wcześniej napisano, mamy do czynie-
nia z nowym turystą, który charakteryzuje się tym, że komunikuje się z in-
nymi za pomocą Internetu i często szuka inspiracji na blogach czy vlogach. 
Stąd, dobrze abyśmy też założyli bloga, na którym będziemy budować 
społeczność osób zainteresowanych naszą działalnością. Warto pomyśleć 
również o możliwości zapisywania się do newslettera – tym sposobem two-
rzymy grono potencjalnych klientów naszego produktu lokalnego. Tworząc 
bazy danych osób trzecich nie zapominajmy o obowiązujących przepisach 
w tym w szczególności o klauzuli RODO.

•	 strona przystosowana do urządzeń mobilnych – takie działanie nazywa się 

Jakie formy e-marketingu najlepiej sprawdzą się przy promocji naszego 
produktu lokalnego? Oto kilka propozycji: 

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i utrzymaniu strony inter-
netowej?

•	 pierwszy wyjazd – pozostanie wyjazdem po słońce, morze i plażę 
(z nastawieniem na dalsze podróże),

•	 drugi wyjazd w roku – wyjazd do wielkich miast,
•	 trzeci wyjazd w roku – zwiedzanie, zabytki, kultura,
•	 czwarty wyjazd i dalsze – udział w wielkich wydarzeniach12.

11. Witold Bartoszewicz, Krzysztof Łopaciński, Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski 
w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku, Instytut Turystyki, Warszawa, 
2007 rok, str. 4

12. Tamże, str. 5

Do najważniejszych cechy charakteryzujących 
nowego turystę z nich należeć będą:
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responsywnością czyli dostosowanie grafiki do rozmiaru wyświetlacza, na 
którym dana strona internetowa jest prezentowana. Jeśli strona nasze-
go produktu lokalnego jest responsywna to znaczy, że będzie dobrze 
wyglądała zarówno na laptopie, tablecie, czy smartphonie;

•	 zdjęcia dobrej jakości – w tym miejscu warto wspomnieć, że obecnie 
odchodzi się od nadawania zdjęciom znaków wodnych gdyż prawa au-
torskie strzegą naszej własności i nie ma powodów do obaw; 

•	 analiza strony internetowej konkurencji - pozwoli odkryć to, co możemy 
poprawić i zmienić, by zwrócić uwagę nowych klientów;

•	 specjalne oferty i zniżki – umieszczajmy na naszej stronie kody promo-
cyjne, rabaty, gdyż takie działania zachęcą klientów do rezerwacji czy 
zakupu naszych towarów i usług w atrakcyjnych, niższych cenach. Nikt 
nie lubi przepłacać; 

•	 włącz się do sieci – na naszej stornie internetowej umieszczamy linki do 
naszych profili w mediach społecznościowych, do bloga;

•	 wzajemne wsparcie – współpracujmy z innymi przy wzajemnej promocji. 
Baner do naszej strony internetowej umieśćmy na stronie internetowej 
zaprzyjaźnionej restauracji czy hotelu aby w ten sposób zwiększyć ruch 
na stronie i zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą. W zamian możemy 
zaoferować to samo – umieścić ich baner na naszej stornie internetowej;

•	 współpraca z dużymi portalami – często turyści nie szukają pojedyn-
czych atrakcji, produktów turystycznych lecz wybierają portale o szerszych 
zasięgach. W przypadku hoteli może to być np. booking.com a w przy-
padku produktów turystycznych portale regionalnych organizacji tu-
rystycznych czy też narodowy portal turystyczny polska.travel należący 
do Polskiej Organizacji Turystycznej;

•	 interakcja z klientami – zachęcajmy swoich gości, klientów aby pozo-
stawiali na stronie internetowej lub na profilach społecznościowych opin-
ie o swoim pobycie czy też zakupie usługi czy towaru. Odpowiadajmy na 
recenzje i opinie nie robiąc tego jednak w sposób emocjonalny, nawet 
jeśli komentarz nie jest nam przychylny; 

•	 reklama w sieci - reklama w wyszukiwarce Google wciąż generuje dużo 

•	 portale/serwisy społecznościowe polegające na udostępnianiu filmów 
i zdjęć, np. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat;

•	 blogi podróżnicze, np. Gdziewyjechac.pl, Busemprzezswiat.pl, ZnajKraj.pl;
•	 fora dyskusyjne, np. Globtroter.pl, zorientowany.pl; 
•	 portale ratingowe, np. TripAdvisor, Booking, HolidayCheck.

W przypadku najpopularniejszego serwisu społecznościowego, jakim jest Fa-
cebook, można wyodrębnić dwa główne typy komunikowania się: 

wejść, dlatego jeśli chcemy zwiększyć odwiedziny naszej strony inter-
netowej postarajmy się zadbać o jej widoczność czy pozycjonowanie. 

2. Promocja w mediach społecznościowych – zaczyna odgrywać coraz 
to ważniejszą rolę w działaniach marketingowych osób, firm, instytucji czy 
też lokalnych produktów turystycznych. Często małe firmy (np. zakłady 
gastronomiczne, piekarnicze) czy atrakcje turystyczne nie posiadają 
stron internetowych, których utrzymanie jest kosztowne ale posiadają 
konta i profile właśnie w social mediach. Media społecznościowe pełnią 
funkcję komunikacyjno-informacyjną, służą wymianie doświadczeń, opinii 
i poglądów. 

Do najpopularniejszych typów mediów społecznościowych zaliczamy: serwisy 
społecznościowe, blogi, sieci biznesowe, projekty zbiorowe, korporacyjne sie-
ci społecznościowe, fora dyskusyjne, mikroblogi, udostępnianie zdjęć, portale 
ratingowe, zakładki społecznościowe, gry społecznościowe, udostępnianie 
filmów oraz światy wirtualne13. 

Biorąc pod uwagę różne typologie, można wyróżnić media społecznościowe, 
które mają szczególne zastosowanie w usługach turystycznych:

13. Aichner, T., Jacob, F. (2015). Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. International Journal of 
Market Research, 57 (2), 257–275
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•	 masowe (publiczne strony dostępne dla wszystkich użytkowników) - 
umożliwia dostęp do powszechnych informacji i opinii (np. obserwowanie 
atrakcyjnych ofert produktów turystycznych, linii lotniczych);

•	 indywidualne (nawiązywanie kontaktu ze znajomymi) - kładzie się większy 
nacisk na prywatność i selekcję kontaktu (np. dzielenie się osobistymi 
zdjęciami z wyjazdów)14.

Najczęściej te dwa typy komunikacji przenikają się wśród użytkowników.
Koszt prowadzenia profili to wydatek rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset 
złotych miesięcznie ale z powodzeniem możemy samodzielnie założyć profil 
naszego produktu lokalnego i publikować na nim zdjęcia przedstawiające 
nasz produkt, ofertę. Pamiętajmy by zdjęcia były autentyczne. Starajmy się 
je robić w sposób ciekawy stosując np. zbliżenia. 

Produkt 
lokalny

„Siedlisko Małgorzaty”

Velo Małopolska 

EnoTarnowskie

Żywe Muzeum 
Piernika w Toruniu 

Malowane Zalipie

Cholewianka koło Kazimierza 
Dolnego (warsztaty i sprzedaż 

rękodzieła)

pierwsza tego typu interaktywna 
placówka w Europie

nowa marka turystyczna Pogórza 
- rozwój enoturystyki w regio-

nie, zwiedzanie lokalnych winnic, 
warsztaty tematyczne i spotkania 
z właścicielami winnic, kiermasze 

winiarskie, cykl spotkań z lokalnym 
winem i kuchnią

Zalipie – wieś w Polsce położona 
w województwie małopolskim, 

w powiecie dąbrowskim, w gminie 
Olesno. Zalipie od dawna słynie 

z malowanych chat

Szlak rowerowy 

468 (wersja polskojęzyczna)

25 916 (wersja polskojęzyczna)

2 616 (wersja polskojęzyczna)

18 729 (wersja polskojęzyczna)

3 572 (wersja polskojęzyczna)

Rodzaje usług 
turystycznych

Charakterystyka
 strony

Liczba osób obserwujących 
stronę na FacebookuNazwa strony

14. Aichner, T., Jacob, F. (2015). Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. International Journal of 
Market Research, 57 (2), 257–275
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Rodzaje usług 
turystycznych

Charakterystyka
 strony

Liczba osób obserwujących 
stronę na FacebookuNazwa strony

Kopalnia Soli 
w Wieliczce 

Airbnb 

Booking.com

Skyscanner 

Fly4Free

BlaBlaCar

PKP Intercity

Ryanair 

Trivago 

Kopalnia Soli „Wieliczka” znajduje się 
na liście UNESCO oraz pomników his-
torii; od wielu wieków wzbudza zach-
wyt wśród odwiedzających ją turystów 

z całego świata. Podziemne jeziora 
i wyrobiska, wykute w soli kaplice, 

rzeźby i płaskorzeźby zaskakują swym 

rezerwacja mieszkania/pokoju

rezerwacja obiektu noclegowego

multiwyszukiwarka lotów

oferty tanich lotów

platforma łącząca kierowców 
z pasażerami

największy polski przewoźnik 
kolejowy

największa europejska linia lotnicza 
typu „low cost” 

porównywanie cen hoteli

206 788 (wersja polskojęzyczna)

16 312 334 (wersja angielskojęzyczna)

9 998 713 (wersja polskojęzyczna)

5 011 083 (wersja polskojęzyczna)

205 810 (wersja polskojęzyczna)

5 107 092 (wersja angielskojęzyczna)

819 910 (wersja polskojęzyczna)

15 260 143 (wersja angielskojęzyczna)

13 238 101 (wersja angielskojęzyczna)

Produkt 
lokalny

Nocleg

Transport

Tab. 2: Analiza popularności wybranych profili z branży turystycznej na Facebooku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony www.facebook.com, odczyt z dnia 1 
września 2021 roku
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Jak już wiemy storna internetowa różni się od profilu w social mediach m.in. 
częstotliwością i czasem publikacji informacji. Dzięki narzędziom anali-
tycznym możemy zobaczyć kiedy jest najlepszy czas na publikację postów 
i jakie treści najlepiej publikować. Pamiętajmy, iż z inną częstotliwością 
udostępniamy wpisy na Twitterze, a z inną na Facebooku czy Instgramie. Za-
leca się następująco:

Więcej informacji o mediach społecznościowych przedstawiono wyżej, pod-
czas opisu działania marketingu bezpośredniego. 

•	 Facebook: 1-2 posty dziennie (najlepszy czas ok. godz. 13.00 – 15.00)
•	 Twitter: 7-15 tweetów dziennie (najlepszy czas między godz. 12.00 a 18.00)
•	 Instagram: 1-2 posty dziennie (najlepszy czas ok. godz. 15.00 – 16.00)

Jak długo „żyje” post?
•	 Twitter - 18 minut,
•	 Facebook - 5 godzin, 
•	 Instagram - 21 godzin,

•	 LinkedIn - 24 godzin, 
•	 YouTube - 20 dni,
•	 Pinterest - 4 miesiące.

3. e-Public Relations - działania z zakresu PR ale z wykorzystaniem narzędzi 
dostępnych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Działania 
z zakresu e-PR wykorzystujemy do kształtowania naszego wizerunku, budu-
jemy bazę kontaktów z dziennikarzami oraz przedstawicielami biur podróży, 
komunikowania się z mediami oraz do kontaktów z blogerami i portalami 
turystycznymi. Do najczęstszych narzędzi z jakich będziemy korzystać w tym 
przypadku należy zaliczyć: 

•	 proste nakazy: kup, wybierz, zarezerwuj, zamów, często z dodatkiem: już 
dzisiaj, teraz, do x dni. W praktyce często pojawiają się również promocja 
dla pierwszych …. osób, które dokonają zakupu natychmiast,

•	 zachęty do zrobienia pierwszego kroku: zadzwoń na numer…. odwiedź 

4. Reklamy typu display (tekstowe, graficzne, wideo) - są to reklamy 
graficzne, które często widzimy na przeglądanych stronach internetowych. 
Po kliknięciu w taką reklamę jesteśmy przenoszeni na stronę docelową - 
w naszym przypadku np. na stronę naszego produktu lokalnego. Oczywiście 
reklamy takie mogą mieć postać tekstową, graficzną czy coraz popularniejszą 
- wideo. W zależności od budżetu również różną wielkość oraz lokalizację na 
danej stronie internetowej.  

Portal „Akademia eTurystyki” podpowiada nam jakich haseł reklamo-
wych użyć w promocji w Intrenecie aby nasza promocja była skuteczna 
oraz jakie czynniki i hasła motywują nas do zakupu usług turystycznych15:

W reklamie powstał specjalny kod służący temu celowi. Składa się on z pięciu 
typów komunikatów:

•	 biuro prasowe online,
•	 konferencje prasowe online,
•	 konkursy online,
•	 elementy marketingu wirusowego,
•	 mailingi.

15. http://akademiaeturystyki.pl/promocja-turystyki-internecie-skuteczne-hasla-reklamowe/ odczyt dnia 1 września 
2021 roku
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WWW, wejdź na stronę, dowiedz się więcej,
•	 namowa do spróbowania produktu: przekonaj się, spróbuj, ciesz się, leć, 

przeżyj,
•	 podkreślenie fundamentalnych korzyści: odczuj ulgę, odbierz urlop, 

chroń, unikaj, pozbądź się, korzystaj,
•	 groźba braku: oferta czasowa, oferta limitowana.

Główne czynniki i hasła motywujące do zakupu usług turystycznych bądź 
noclegowych:

•	 jakość: najlepszy, oryginalny, prawdziwy, wyjątkowy, nagradzany, idealny,
•	 ilość: dla całej rodziny, kompletny, wszystko w cenie, zróżnicowany,
•	 efektywność: oszczędzasz, teraz taniej, okazja,
•	 stabilność: klasyczny, tradycyjny, w dawnym stylu,
•	 rzadkość: nowość, pierwszy sezon, ograniczona oferta, unikatowy, 

wyjątkowy,
•	 niezawodność: pewny, godny zaufania, niezmienna,
•	 piękno: elegancki, bajkowy, czarujący, w dobrym guście, oszałamiający,
•	 nowość: modny, zaawansowany, ulepszony, nowoczesny,
•	 prostota: łatwy, wygodny, dla początkujących,
•	 bezpieczeństwo: gwarantowany, odporny, pewny, czysty, chroniony.

Powyższe hasła i frazy mogą być wykorzystane zarówno w opisach reklam 
tekstowych wyświetlanych np. w wyszukiwarkach, ale także jako treść w re-
klamach graficznych, np. bannery, e-mailing1.

Słowa kluczowe umieszczane w reklamie 
potrafią skutecznie wpływać na potencjal-
nego klienta.

5. Promocję w wyszukiwarkach internetowych - coraz więcej informacji jest 
wyszukiwanych przez użytkowników sieci Internet właśnie w różnego rodzaju 
przeglądarkach. Od tego jak będziemy prowadzić naszą stronę, jak często 
dbać o aktualne treści, w tym czy treści będą autentyczne (nie kopiowane), 
będzie zależała pozycja naszej strony w wyszukiwarkach. Zadbanie o dobrą 
pozycję strony w popularnych wyszukiwarkach nie jest zadaniem łatwym 
i o ile temat czy rodzaj działalności nie jest nowy, będzie nam ciężko przebić 
się na górne pozycje wyników wyszukiwania. Jeśli poważnie myślimy o pro-
mocji w wyszukiwarkach internetowych powinniśmy pomyśleć o zatrudnieniu 
profesjonalnej firmy zajmującej się tym tematem na co dzień. 

6. Marketing bezpośredni w sieci (mailingi, newslettery) - prowadząc 
stronę internetową dajemy możliwość osobom odwiedzającym ją zapisania 
się do newslettera. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco poprzez specjal-
nie przygotowane materiały informować wszystkich potencjalnie zaintereso-
wanych naszą ofertą o tym co się aktualnie dzieje, co nowego wprowadzamy 
do naszej oferty, co szczególnie polecamy lub przekazywać inne ważne ko-
munikaty. 

Przy opracowywaniu newslettera pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:
•	 Personalizacja: używanie imienia odbiorcy, wiadomość z okazji urodzin 

subskrybenta,
•	 Preheader: tekst, który pojawia się w wybranych skrzynkach e-mailowych 

zaraz obok tematu; zawiera on informacje na temat głównego przekazu 
treści e-maila; zawiera najczęściej od 40 do 140 znaków – wszystko zależne 
jest od rodzaju skrzynki odbiorczej, np. iPhone wyświetla 140 znaków 
w temacie, Gmail około 100,

•	 Stopka emaila: na końcu wiadomości znajdują się dane nadawcy,
•	 Link wypisujący z listy: link umożliwiający rezygnację z subskrypcji, 
•	 Link z polityką prywatności: informacja o tym jak przechowujemy i prze-

twarzamy dane subskrybentów, 
•	 Przypomnienie o rejestracji: informacja: przypomnienie dlaczego od-

16. Tamże
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biorca otrzymuje wiadomość,
•	 Subskrypcja z potwierdzeniem: aby rozpocząć przesyłanie newslet-

tera należy uzyskać u subskrybenta potwierdzenie chęci otrzymywania 
wiadomości, tak aby nie wysyłać newslettera do osób, które przez przy-
padek zapisały się lub też osoby trzecie podały adres mailowy. 

Zanim przejdziemy do omówienia dywersyfikacji kilka ważnych informacji 
z zakresu ekonomii w turystyce. Obecnie turystyka stanowi jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Przed wybuchem pandemii 
koronawirusa turystyka w Polsce stanowiła 5,9% udziału w produkcie kra-
jowym brutto (PKB). Wskaźnik ten utrzymywał się na stałym poziomie od kilku 
lat. W 2020 roku udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB spadł do 
poziomu 4,7%. Szacuje się, że branża turystyczna, tuż przed wybuchem pan-
demii, dawała pracę blisko 800 tysiącom osób (ok. 5% pracujących w Polsce). 

W powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że branża turystyczna 
słabo płaci i coraz więcej młodych ludzi wybiera inne studia niż turystyka 
a także szuka pracy w innych gałęziach gospodarki. Pandemia Covid 19 ten 
stan jeszcze pogłębiła. W 2020 roku jedną z branż, która najbardziej ucierpiała 
z powodu pandemii koronawirusa, była branża turystyczna. Kluczowym wy-
zwaniem dla zapewnienia odbudowy branży turystycznej oraz długotrwałej 
odporności na zmienne warunki jest dywersyfikacja działalności gospodar-
czej. Zmiana lub rozszerzenie profilu działalności pozwoliłoby firmom, które 
najbardziej ucierpiały, rozłożyć ryzyko i pomyśleć o nowym rozwoju.

Według definicji zaczerpniętej ze słownika języka polskiego „dywersyfikacja 
to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka 
w prowadzeniu działalności gospodarczej”18. Dywersyfikacja w ujęciu ekonomicz-
nym jest jedną z ważniejszych strategii rozwoju przedsiębiorstwa polegającą na 
podejmowaniu przez firmę nakładów zorientowanych na rozszerzenie jej strefy 
działania. Zazwyczaj polega na rozszerzeniu asortymentu produktów, ale może 
też oznaczać pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców, wdrażanie odmien-
nych od dotychczas stosowanych metod produkcji, obszarów geograficznych 
działalności przedsiębiorstwa, sposobu pozyskiwania kapitału itp. 

Dzięki dywersyfikacji nie tylko zmniejszamy prawdopodobieństwo straty ale też 
zmniejszamy prawdopodobieństwo najwyższego zysku otrzymując w zamian do-
chody na średnim poziomie. Dywersyfikacja może dotyczyć zarówno produktów 
jak i usług. 

Do głównych korzyści ekonomicznych oraz społecznych z rozwoju turystyki 
zaliczamy17:

•	 napływ środków finansowych oraz inwestycji w zakresie tworzenia in-
frastruktury turystycznej – bazy noclegowej i towarzyszącej,

•	 pozytywny wpływ na bilans płatniczy państwa,
•	 uzyskanie dochodów pochodzących z wydatków turystów na zaspokojenie
•	 własnych potrzeb,

•	 tworzenie dochodu narodowego,
•	 rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym lub innych z nim 

powiązanych,
•	 stworzenie nowych możliwości zatrudnienia,
•	 zmniejszenie bezrobocia,
•	 rozwój szkolnictwa wyższego i specjalistycznego,
•	 rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

17. Mika M., Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej. [W:] Turystyka. Red. W. Kurek. 
PWN, Warszawa 2007

18. https://sjp.pwn.pl/slowniki/dywersyfikacja.html [dostęp dnia 1.09.2021 r.]

3. Dywersyfikacja źródeł 
dochodu turystyki przez 
produkt lokalny 
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Celem dywersyfikacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzy-
stanie jego obecnych zasobów i możliwości oraz otwarcie się na nowe rynki. 

W wyniku dywersyfikacji możemy umocnić swoją pozycję na rynku wraz ze 
zwiększeniem bezpieczeństwa. Niestety mogą też wystąpić niepożądane 
skutki dywersyfikacji takiej jak trudności z zarządzaniem oraz problemy 
wynikające ze specjalizacją firmy w tym utrata renomy i prestiżu.

Ponieważ produktem lokalnym zazwyczaj zarządzają niewielkie podmioty 
takie jak małe rodzinne firmy, rolnicy lub też lokalne organizacje turystyczne 
dywersyfikacja działalności w wielu przypadkach stanowi ważny instrument 
wspierania rozwoju. W ostatnich latach systematycznie wzrasta zaintereso-
wanie dodatkową działalnością gospodarczą.

Do podstawowych przyczyn dywersyfikacji działalności należy zaliczyć: 

W takim spojrzeniu dywersyfikacja będzie stanowiła jeden z głównych instru-
mentów zrównoważonego i trwałego rozwoju lokalnych obszarów. 

Decyzja o rozszerzeniu działalności może wymuszać na nas także dodatkowe 
obowiązki prawno-skarbowe. Najczęściej będzie się wiązała z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będzie to ewentu-
alnie wprowadzenie dodatkowego kodu PKD. W przypadku zaś rolników, de-
cyzja ta będzie skutkowała zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. 
Dlatego ostateczna decyzja o samej dywersyfikacji źródeł dochodu powin-

•	 możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, 
•	 „oduzależnienie” się od jednego lub kilku źródeł przychodu,
•	 lepsze wykorzystanie posiadanych w ramach gospodarstwa zasobów, 

w tym zwiększenie szans na możliwość pozostania i utrzymania się 
w miejscu zamieszkania  
i jednocześnie pracy. 
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na być poprzedzona gruntowną analizą opłacalności finansowej i skutków 
prawnych jakie na nas wymusi ta zmiana. 

Dywersyfikacji jednak nie należy się obawiać. Powszechnie wprowadza ją 
i stosuje w swojej działalności cały szereg firm oraz instytucji. Z sukcesem 
stosuje ją wielu rolników np. rolnik, który koncentruje swoją działalność nie 
na jednej aktywności, jak np. hodowla bydła mlecznego ale na kilku, np. 
działalność edukacyjna polegająca na przyjmowaniu grup szkolnych, stara 
się różnicować produkcję w gospodarstwie w kilku kierunkach. Zatem upra-
wia jednocześnie np. buraki ćwikłowe, pszenicę, prowadzi uprawy sadown-
icze, hoduje zwierzęta oraz przetwarza surowiec na różne produkty. Bardzo 
często łączy się produkcję zwierzęcą z produkcją roślinną, co daje szerokie 
pole manewru do dalszej działalności np. przygotowania różnych produk-
tów spożywczych w postaci przetworzonej. Dywersyfikacja pozwala szybko 
reagować na nieoczekiwane sytuacje jak np. pandemia i zamrożenie ruchu 
turystycznego w 2020 roku, różnicować uprawy nie tylko uniezależniając 
producenta od zmiennych cen skupu (w zależności od roku) ale też i od 
oddziaływania na niektóre rośliny wiosennych przymrozków (np. sadownicy). 

Jakie usługi, produkty możemy wprowadzić do naszej oferty aby zróżnicować 
źródła dochodów? Oto kilka podpowiedzi:

•	 przyjmowanie wycieczek szkolnych na warsztaty, szkolenia,
•	 przyjmowanie grup pracowników na imprezy integracyjne połączone 

z warsztatami, szkoleniami,
•	 remont lub adaptacja nieużywanych pomieszczeń na pokoje gościnne; 

oferta kierowana zarówno do turysty indywidualnego (rodziny z dziećmi) 
jak i biznesowego (delegacje, szkolenia), 

•	 współorganizacja ale i obsługa wizyt studyjnych dla dziennikarzy i przed-
stawicieli biur podróży, 

•	 tworzenie oferty dla turystów i realizacja pakietów turystycznych w oparciu  
 o produkt lokalny; współpraca z innymi podmiotami w okolicy tworząc 
pomysł na wypoczynek jednodniowy lub kilkudniowych w postaci tzw. 
zintegrowanego produktu (przykłady wiosek tematycznych opisanych 
poniżej),

•	 kreowanie szlaków tematycznych w oparciu o lokalny produkt turystyczny, 
np. w Austrii pod nazwą „BioParadies SalzburgerLand” czy tworzący się 
w regionie tarnowskim EnoTarnowskie; szlak skupia hotele, restauracje, 
gospodarstwa rolne,  aktrakcje turystyczne. Pozwala prowadzić dodat-
kowe formy działalności dochodowej, m.in. płatny parking dla samo-
chodów, wypożyczalnie rowerów, usługi przewodnickie, usługi noclegowe, 
usługi gastronomiczne, naukę jazdy konnej itp. 

•	 działalności związanej z prowadzeniem tematycznego kanału kulinarnego 
lub bloga,

•	 przetwórstwo produktów, 
•	 kreowanie pamiątek turystycznych w oparciu o ciekawe produkty lokalne, 

budowanie rynku ich zbytu poprzez np. sprzedaż internetową, dostar-
czanie do lokalnych punktów IT, sklepików przy lokalnych atrakcjach tury-
stycznych w tym muzeach itp. Pamiątki mogą być sprzedawane pojedyn-

Spora część rolników stawia coraz śmielej na działalność w segmencie tu-
rystyki, rozwijając wachlarz świadczonych usług. Prowadząc np. gospodarstwa 
agroturystyczne, małe pensjonaty, małą gastronomię, nie oferuje już tylko 
noclegu ale i szereg usług towarzyszących, pozwalających uzyskać dodat-
kowe źródło dochodu jak np. usługi przewodnickie, udział w różnego rodzaju 
warsztatach płatnych, udział w łowieniu ryb, przejażdżki bryczką po okolicy 
itp. Coraz popularniejsza staje się także sprzedaż bezpośrednia wyprodu-
kowanej żywności polegająca przede wszystkim na przekazywaniu produk-
tów bezpośrednio między rolnikiem a konsumentem. Ta forma daje też wiele 
możliwości rozwoju szeregu usług wokół tego procesu jak np. w charakterze 
usług transportowych, konfekcjonowania, handlu. Mniej pośredników ozna-
cza cięcia kosztów po stronie rolników, którzy dzięki temu nie tylko kontrolują 
koszty, zmniejszają ceny produktów jednocześnie uzyskując większe dochody 

ale też zwiększają wiarygodność ich pochodzenia.
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czo lub w postaci zestawów, co pozwala na uzyskanie jeszcze większego 
dochodu,

•	 prowadzeniu parkingu strzeżonego i wypożyczalni sprzętu turystycznego 
(rowery, hulajnogi, quady),

•	 komercyjne pokazy i warsztaty kulinarne i rękodzielnicze:

Przykładami na dywersyfikację źródeł dochodu jest gospodarstwo pani 
Wandy Janiczek z Dąbrówki Tuchowskiej, która prowadzi agroturystykę, gdzie 
atrakcją dla gości jest udział w pracach w polu, przetwórstwie owoców, wa-
rzyw i pieczeniu chleba. Gospodyni przyjmuje również wycieczki, prowadzi 
warsztaty edukacyjno-kulinarne z degustacją, pokazy wyrobu sera i masła 
dla dzieci i grup szkolnych. Gospodarstwo współpracuje z Domem Kultury 
w Tuchowie, stowarzyszeniami, uczestniczy w wielu uroczystościach i im-
prezach w gminie. Produkty z gospodarstwa wykorzystuje się na miejscu 
w ramach samozaopatrzenia rodziny, część w żywieniu gości, część zbywa 
się w sprzedaży bezpośredniej19.

Na Pomorzu, w miejscowości Przywidz, znajduje się jedno z największych 
w Polsce gospodarstw, w którym hodowanych jest ponad 20 różnych odmian 
lawendy, różniących się kolorem kwiatów i liści – Lawendowa Osada. Jest 
to gospodarstwo ekologiczne. Poza hodowlą lawendy gospodarze oferują 
noclegi, warsztaty (można nauczyć się własnoręcznie wykonać krem, olejek 
czy mydło z lawendy) i lawendowe SPA. Goście mają do dyspozycji grotę 
solną (z haloterapią, chromoterapią i muzykoterapią; banię ruską opalaną 
drewnem z aromaterapią; zimną balię; gorącą balię – hot tube z jacuzzi 
z hydromasażem wodnym i powietrznym, chromoterapię, dwa relaksacyjno-
rehabilitacyjne aparaty masujące, fitocedrosaunobeczkę z aromaterapią) 
oraz kompleks basenowy.

Ciekawą propozycją dla grup gospodarstw znajdujących się na danym te-
renie są wioski tematyczne i zagrody edukacyjne. Od kilkunastu lat wioski 
tematyczne rozwijają się dynamicznie w Polsce. Obecnie, funkcjonuje po-
nad 150 takich inicjatyw, najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-
pomorskim, gdzie działają organizacje wspierające ich rozwój i promujące 
ideę wiosek tematycznych. Kilka przykładów wiosek tematycznych znajdzie-
my także w woj. podlaskim, w tym również w regionie Puszczy Białowieskiej: 
np. „Kraina otwartych okiennic”. Wsparcie rozwoju wiosek tematycznych 
może być ciekawym pomysłem nie tylko na rozwój turystyki wiejskiej, ale na 

1. wyroby artystyczne w tym ceramiczne, stolarskie 
2. imprezy, w tym imprezy okazjonalne dla grup, np. wesela. Jeśli dys-

ponujemy starą stodołą, którą możemy adoptować na potrzeby wy-
najmu pod imprezy okolicznościowe i rodzinne jak np. małe wesela, 
również warto ten temat przemyśleć. W ostatnim czasie coraz więcej 
osób poszukuje innych niż powszechne form organizacji wyjątkowych 
uroczystości czy wydarzeń w gronie rodziny i najbliższych. Odbywają 
się one właśnie w specjalnie adaptowanych stodołach, spichlerzach 
lub pod namiotami w ciekawej aranżacji plenerowej np. w winnicach.

19. http://ekologia.modr.pl/baza-produktow-z-gospodarstw-ekologicznych/24-janiczak-wanda
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integrację środowiska wokół wybranych specjalizacji. Przykładami udanych 
przedsięwzięć w kraju są: Garncarska Wioska w Kamionce (woj. warmińsko-
mazurskie), Kraina Rumianku w Hołownie (woj. lubelskie), czy Wioska Gór-
nicza w Pile (woj. kujawsko pomorskie). Korzystając z wzorców powstają 
również nowe inicjatywy, z nowymi tematami przewodnimi i specjalizacjami 
w rozwoju wsi. 

Wioski tematyczne to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejsk-
iej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Ich oferta 
jest budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycz-
nych danej miejscowości. Służą rolnikom jako dodatkowe źródło dochodu 
i możliwość zatrudnienia członków rodziny, urozmaicają proces kształcenia 
dzieci i młodzieży dla których jest to ciekawa forma spędzania czasu, 
a jednocześnie nieszablonowy sposób edukacji.  

Dywersyfikacja źródeł dochodu w Polsce dopiero raczkuje. Zjawisko bardzo 
popularne jest w Europie zachodniej. Dobrym przykładem, jest najstarsza 
winiarnia w Austrii  - gospodarstwo winiarskie Nikolaihof w wiosce Mautern, 
zrzeszone w związku winiarzy Nikolaihof Wachau. Na 22 hektarach uprawia 
się tu metodą biodynamiczną winorośle odmian „Grüner Veltliner” i „Ries-
ling”. Właściciele posiadają kilka innych źródeł dochodów pochodzących 
z działalności rolniczej i pozarolniczej, między innymi tłoczą olej z pestek 
winorośli, wytwarzają kosmetyki naturalne na bazie oleju, prowadzą sklep 
z winami oraz świadczą usługi agroturystyczne i restauracyjne.

Również w Austrii znajduje się w Dolinie Dunaju malowniczy 35 kilometrowy 
szlak winnic i morelowych sadów. Słynie z najlepszych białych win w całej 
Austrii. Uprawiana w tym miejscu „morela z Wachau”, posiada chronione 
oznaczenie unijne pn. “Chroniona Nazwa Pochodzenia”. W tym regionie 
ponad 200 sadowników moreli jest zrzeszonych w stowarzyszeniu “Wachau 
Apricot Association” (WAA), które gwarantuje pochodzenie, autentyczność 
oraz niepowtarzalny aromat i smak owoców. Oznaczenia ChNP oraz pieczęci 

stowarzyszenia mogą używać wyłącznie te przedsiębiorstwa, które uprawiają 
odmiany Wachau od ponad 60 lat. Na tym szlaku znajduje się gospodarstwo 
sadownicze i agroturystyczne Weinhof Afreiter, należące do stowarzyszenia 
„WAA”. Jego właściciele prowadzą 6-hektarową uprawę moreli, pensjonat 
dla 50 osób, restaurację oraz sklep z produktami z gospodarstwa. Ważnym 
źródłem dochodu dla rodziny jest przetwórnia znajdująca się przy gospo-
darstwie. W niej morele przetwarzane są na soki, dżemy, wina i wódki, które 
następnie są sprzedawane we własnym sklepie oraz drogą wysyłkową. 

W Dolnej Austrii w miejscowości Schönberg am Kamp znajduje się największa 
austriacka strusia farma Straussenland im Kamptal  (Kraina strusi w Kamptal). 
Rodzinna firma, posiadająca 17-hektarowe gospodarstwo rolne z certyfi-
katem rolnictwa ekologicznego, zajmujące się uprawą zbóż oraz hodowlą 
strusi. Na farmie jest blisko 500 strusi afrykańskich, Nandu i Emu. Strusie 
żyją w oddalonej o kilka kilometrów od miejsca zamieszkania farmie, na 
dużej przestrzeni. Ich wybiegi są dostosowane do zwiedzania przez turystów. 
Właściciele hodują również gęsi i indyki na mięso. Dochód gospodarstwa 
pochodzi w około 80% ze strusi, w tym 70% stanowi turystyka strusia, 10% 
mięso i około  7% sprzedaż jaj. Odwiedzają ich tysiące turystów rocznie, 
w tym również wycieczki szkolne, dla których prowadzą warsztaty edukacyjne. 
Wszystkie produkty ze strusi można kupić bezpośrednio w gospodarstwie, 
w prowadzonym przez nich sklepie lub online. Sklep jest bardzo dobrze 
zaopatrzony, można tu kupić mięso i przetwory mięsne ze strusia, likier z jaj 
strusich, ciastka, cukierki, wyroby ze skóry, lampy z wydmuszek jaj oraz wiele 
ciekawych wyrobów ozdobnych i gadżetów. 

Innymi ciekawym przykładem na zróżnicowania dochodów z posiadania 
ciekawego produktu lokalnego słynna w całej Europie wioska makowa – 
Armschlag w Austrii. Maleńka wioska liczy 35 domów i około tu mieszkańców. 
W latach 90. ubiegłego wieku szukając pomysłu na poprawę ekonomiczną 
gospodarstw mieszkańcy wpadli na pomysł stworzenia wioski tematycznej 
opartej na uprawie maku.
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Okolica słynie z upraw maku – 15 ha pól uprawnych. Każdego roku w lipcu, 
okoliczne pola zamieniają się w kwitnący dywan niebieskiego maku, tworząc 
biało-czerwono-liliową mozaikę. Wówczas do tej maleńkiej miejscowości 
zjeżdżają tłumy turystów, blogerów, fotografów, influencerów aby spacerować 
i podziwiać kwitnące pola makowe oraz uczestniczyć w imprezach organizo-
wanych właśnie z tego powodu. Na każdym kroku witają ich kwitnące maki 
oraz makowe dekoracje. Również każdy z licznych tu pensjonatów ma wystrój 
makowy: pościel, obrusy i zasłonki w oknach z makami, serwuje także makowe 
potrawy. Wszystkie budynki przeznaczone dla turystów, jak sklepy czy gospoda, 
mieszczą się w budynkach gospodarczych mieszkańców wsi. W centrum wsi znaj-
duje się duży parking z toaletami oraz skwerek z rzeźbami makowymi, siedziska-
mi i rabatami kwiatowymi oraz pomnik w kształcie makówki. Najważniejszymi 
imprezami są „Makowe Dożynki”, „Dzień maku”, „Makowy Jarmark” oraz 
„Święto makowych kwiatów”. Dodatkowym źródłem dochodu dla mieszkańców 
wioski są także makowe produkty oferowane pod marką „Mohn amour”, które 
można kupić na miejscu i w Internecie poprzez świetnie prowadzoną stronę 
internetową, która nie tylko promuje i sprzedaję produkty makowe ale zachęca 
do odwiedzenia zabytków i innych ciekawych miejsc w okolicy. Również w miej-
scowej kuchni wykorzystuje się mak – karp w makowej panierce, makaron z ma-
kiem, owczy ser z pesto z dodatkiem oleju makowego, indyk z makiem, sałatka 
z sera i maku z jabłkami i ziarnami dyni, tort makowy, jogurty makowe, czekolada 
z makiem, pesto z olejem makowym, miód makowy czy nalewkę z maku. 

Ponadto w ofercie „makowej wsi” znajdziemy m.in.:
•	 ścieżkę edukacyjną wraz z ogrodem, w którym uprawia się 30 odmian maku,
•	 prezentacje na temat historii maku połączone z wizytą w makowym ogrodzie,
•	 loty balonem nad plantacją maku (popularne w okresie kwitnienia), gdzie 

na zakończenie podróży oferuje się „makowe śniadanie”,
•	 udział w kursie m.in. gotowanie makaronu makowego, knedli makowych itp.
•	 wycieczkę „budzenie maku”, która dedykowana jest osobom lubiącym latem 

wstawać wraz ze wschodem słońca,
•	 przejażdżkę „makowym ekspresem”, czyli traktorem z naczepą po wsi, po-

lach i okolicy.
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