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Przekazujemy na Państwa ręce drugi 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 ofer-
cie turystycznej. Z niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo jak budować 
ofertę turystyczną w oparciu o produkt lokalny, zaprezentowane zostaną 
przykładowe oferty zarówno dla turystów indywidualnych, dla grup jak i dla 
firm. 

Zapoznamy czytelnika z obecnymi trendami i oczekiwaniami. W tej części 
poradnika wyjaśnimy czym się różni zasada „3xS” od „4xE” oraz „3xF”, jakie 
są oczekiwania pokolenia Y (Millenialsów) oraz Z (C - „Connected”), czym 
te pokolenie różnią się od poprzednich. Na koniec pokażemy jak pandemia 
Covid -19, która zmieniła całkowicie nasze życie, wpłynęła na zachowania tu-
rystów, czego turysta obecnie oczekuje. 
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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 danym regionem mająca niepowtarzalny charakter i produkowa-
na w niewielkich ilościach z surowców lokalnie dostępnych. Produkcja 
daje szansę na wzrost zatrudnienia społeczności wiejskiej i promocję 
regionu. Konsument kupując dany produkt ma świadomość o jego 
niepowtarzalności i specyficznych walorach1. Produkt lokalny to nic in-
nego jak produkt turystyczny ale świadczony na ograniczonym terenie 
i z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Wytwarzany jest na niewielką 
skalę, z surowców lokalnych. Produktem lokalnym może być żywność 
(w tym przede wszystkim ta wytwarzana tradycyjnymi metodami), 
rękodzieło ale także specyficzne dla danej społeczności usługi, zwłaszcza 
te wszystkim te, które tworzą lokalną, często wyjątkową, nie spotykana 
gdzie indziej ofertę turystyczną. 

Najbardziej poszukiwanym produktem lokalnym jest żywność wysokiej 
jakości tj. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty wpisane na listę 
produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie 
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produk-
tach tradycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 915 z późn. zm.) czy też produkty 
regionalne, posiadające ochronę Unii Europejskiej w ramach certyfikatów: 
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność2.

Pamiętajcie, aby podczas 
podróży szukać małych, 
klimatycznych knajpek, 

z dala od głównych szlaków 
turystycznych. To lokalna 

kuchnia, typowa dla regionu 
najlepiej opowiada historię 

jego mieszkańców.

Jak ją rozpoznać?!

Bardzo prosto – będą w niej 
raczej rodowici mieszkańcy 
niż tzw. japońska wyciecz-
ka. Z wakacji na pamiątkę 

warto także przywieźć lokal-
ne przyprawy i składniki, 

aby – już po powrocie – raz 
jeszcze móc cieszyć się 

wyjątkowymi wakacyjnymi 
smakami”3

1. Jak budować ofertę 
turystyczną na bazie  
produktu lokalnego?

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

2.  Produkt lokalny i tradycyjny dla społeczności lokalnej, Powiat Płocki, 2020 rok

3. www.stylowepodroze.pl/turystyka_kulinarna [dostęp dnia 10 września 2021 roku].
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W tym miejscu warto pochylić się nad definicją samego produktu oraz 
produktu turystycznego, którego definicja jest szersza niż produkt 
lokalny. W literaturze przedmiotu można znaleźć podział produktu ze 
względu na obszar działania4: 

Produktem jest wszystko co jest oferowane na rynku w celu zaspokoje-
nia potrzeb konsumentów. Produktem jest więc każda oferta stanowiąca 
przedmiot wymiany rynkowej, czyli może nim być towar (mapa turystycz-
na, przewodnik po mieście, regionie), usługa (przewodnicka, wycieczka 
objazdowa), idea pod warunkiem, że odpowiada społecznemu zapotrze-
bowaniu.    

Czym jest produkt?

•	 lokalny produkt turystyczny – obejmuje swoim zasięgiem niewielki ob-
szar, np. teren miejscowości, gminy, powiatu. Może również dotyczyć 
parku krajobrazowego lub narodowego lub innej niewielkiej przestrzeni 
geograficznej, np.: EnoTarnowskie,  Suwalski Park Krajobrazowy. 

Produkt idealny – wyobrażenie o wyjeździe i oczekiwanie co do sposobu 
realizacji jego celu osoby wyjeżdzającej w momencie podejmowania de-
cyzji o wyjedzie. Może to być pakiet wartości, których realizacja zaspokaja 
określone potrzeby klienta.  

•	 subkontynentalny produkt turystyczny – obejmuje swoim zasięgiem część 
kontynentu, np. Europa Zachodnia,

•	 kontynentalny produkt turystyczny - obejmuje swoim zasięgiem cały kon-
tynent (np. Europa).

•	 krajowy produkt turystyczny – obszar danego kraju np. Polski, Węgier,

•	 regionalny produkt turystyczny – obszar szerszy niż lokalny, zazwyczaj 
obejmuje województwo czy krainę geograficzną, np.: województwo 
małopolskie, Pojezierze Wielkopolskie,

Rys. 1: Struktura produktu lokalnego; Jan Czaja, „Produkt lokalny w ofercie zagród edukacyjnych”, 2020 rok

4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op.cit., s. 110-111.
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Produkt rzeczywisty – naturalne i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, 
towary czy usługi, które umożliwiają dotarcie, obecność i korzystanie z walorów 
turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Taki produkt powinien 
być dostosowany do istniejących na danym terenie walorów turystycznych oraz 
umożliwia realizację celów wyjazdów turystycznych. To pakietów składników 
materialnych i niematerialnych opartych na możliwościach spędzania czasu 
wolnego w danej destynacji5. 

W literaturze możemy spotkać wiele definicji produktu turystycznego, poniżej 
wybrane z nich:

Według Grzegorza Gołembskiego produkt to dóbr i usługi tworzone i kupo-
wane w związku z wyjazdem przed i w trakcie podróży oraz w czasie pobytu 
poza rodzinna miejscowością. S.Medlik natomiast uściśla że produktem tu-
rystycznym w wąskim znaczeniu jest wszystko to co turyści kupują oddzielnie 
lub w formie pakietu usług natomiast szerzej to wszystko co turyści robią oraz 
walory, urządzenia i usługi z których w tym celu korzystają. Czyli produktem 
są wszystkie doświadczenia turysty poza domem od chwili wyjazdu do mo-
mentu powrotu. H. Courtis definiuje produkt turystyczny jako różne towary 
i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa turystyczne6.    

Dla H. Zawistowskiej termin produkt turystyczny obszaru definiowany jest 
jako „połączony rezultat atrakcji, udogodnień i usług oferowanych w miejscu 
docelowym”, a dana miejscowość czy region jest takim miejscem (obszarem 
turystycznym), gdy:

•	 produkty i usługi tam oferowane mają pewne wspólne cechy;
•	 produkty te i usługi rozpoznawalne są pod wspólnym znakiem;
•	 istnieje publiczna lub prywatna organizacje turystyczna odpowiedzialna 

za zarządzanie obszarem7.

Według V.T.C. Middletona na produkt turystyczny obszaru składa się pięć 
elementów:

•	 walory i atrakcje turystyczne, np.: naturalne (krajobraz, wydmy, drzewa), 
kulturowe (tradycje, sztuka, teatr), stworzone przez człowieka (zabytki), 
społeczne (styl życia mieszkańców, język)

•	 infrastruktura i usługi (udogodnienia dla turysty w miejscu docelowym):
1. baza noclegowa, np.: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agrotu-

rystyczne, domki na wynajem, kempingi,
2. transport w miejscu docelowym, np.: busy, autobusy, taksówki, 

wypożyczalnia samochodów, rowerów, hulajnóg, 
3. aktywny wypoczynek, np.: kluby golfowe, szkółki narciarskie czy snow-

boardowe 
4. inne oferty, np.: kursy rękodzieła, warsztaty kulinarne,
5. sieć sprzedaży detalicznej, np.: pamiątki,
6. inne usługi, np.: usługi fryzjerskie, usługi stomatologiczne, 

wypożyczalnia sprzętu sportowego, parkingi
•	 dostępność komunikacyjna ( jak szybko i łatwo dotrę do miejsca doce-

lowego):
1. infrastruktura, np.: drogi, porty lotnicze, dworce kolejowe i autobu-

sowe, przystanki, 
2. sprzęt, np.: pojemność i wielkość autobusów, 
3. czynniki eksploatacyjne, np.: trasy, częstotliwość kursów.
4. regulacje rządowe, 

•	 wizerunek i postrzeganie obszaru,
•	 cena płacona przez konsumenta (zależna od sezonu, kursu wymiany 

walut, środka transportu, długość pobytu, itd.)8

Natomiast autorzy „Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie” 
dokonali uproszczonej klasyfikacji produktów turystycznych, która została 
wydzielona na podstawie charakterystycznych elementów określających 
istotę produktu:  

8. Middleton, V.T.C., Tourism product, w: Tourism Marketing and Management Handbook, S. Witt, L. 
Mountinho (ed.), Prentice Hall 1989, s. 573.

5. Kompendium wiedzy o turystyce, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Gołembskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, str. 24

6. Marketing usług turystycznych, redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz, Almamer 2009 rok, str. 82

7. H. Zawistowska, Rola Unii Europejskiej w poprawie jakooeci produktów turystycznych, [w:] Kierunki 
Rozwoju badan naukowych w turystyce, PWN, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa 2003, s. 69.
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•	 Produkt turystyczny – rzecz: może istnieć samodzielnie lub jako dodatek 
do innych produktów, np.: pamiątka, mapa turystyczna, przewodnik,

•	 Produkt turystyczny – usługa: dotyczy pojedynczej usługi turystycznej, 
np.: gastronomiczna, hotelarska, przewodnicka, 

•	 Produkt turystyczny – wydarzenie: może istnieć samodzielnie (np. albo 
może być częścią dużego produktu turystycznego: 

1. cykliczne – festiwale, konkursy, np. Przystanek Woodstock, Jarmark 
Dominikański w Gdańsku, Malta Festival Poznań, 

2. jednorazowe – związane z otwarciem różnych obiektów, np. otwar-
cie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w 2010 roku, otwarcie 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w 2020 roku,

3. historyczne – obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, 
festyny, rekonstrukcje, np. rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem, re-
konstrukcja bitwy pod Gorlicami, 

4. archeologiczne, np.: Dymarki Świętokrzyskie, Festyn Archeologiczny 
w Biskupinie,

5. sportowe – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, np.: Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2020,

6. folklorystyczne – pokazujące lokalne tradycje ludowe, np. Święto 
Truskawki w gminie Buczek, Targi Papryki w Przytyku, konkurs 
„Malowana Chata” w Zalipiu,

7. religijne – święta religijne, np. procesja Bożego Ciała po dywanie 
kwietnym o długości blisko 2 km w Spycimierzu w gminie Uniejów, 
Spotkanie Młodych z Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie,

8. kulturalne – festiwale, koncerty, spektakle, spotkania teatralne, np.: 
Festiwal Komedii Talia w Tarnowie, Wielka Parada Smoków w Krako-
wie, Kaliskie Spotkania Teatralne,

9. kongresy, konferencje, sympozja, np.: Poznański Ogólnopolski Kon-
gres Młodych Naukowców, Sympozjum Naukowe „Człowiek media 
edukacja” w Dąbrowie Górniczej, 

10. zloty, złazy, rajdy, np.: Zlot Food Trucków w Tarnowie, rajdy rowerowe 
- Małopolska TOUR, Rajd im. Kazimierza Brodzińskiego organizowany 
przez I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, 

11. nieregularne – np. pielgrzymki papieskie

1. Główna tematyka - przyrodnicze, krajobrazowe, ornitologiczne, za-
bytków techniki, biograficzne, np.: Szlak Cystersów, Małopolski Szlak 
Architektury Drewnianej, 

2. Motywy (cele podróżowania) - szlaki ułatwiające poznawania świata, 
przeżycia religijne, aktywny wypoczynek, np.: Via Regia, szlak św. 
Jakuba 

3. Środek transportu - piesze, narciarskie, rowerowe, konne, kolejowe, 
samochodowe, kajakowe, żeglarskie, np.: Turystyczny Szlak Kolejowy 
przez Karpaty,  Samochodowy Szlak Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej w Małopolsce.

4. Rola szlaku: główne (Euro Velo), uzupełniające, łącznikowe, 
doprowadzające

5. Zasięg: miejskie, lokalne, regionalne, krajowe, subkontynentalne, 
kontynentalne, np. szlak renesansu po Tarnowie, Krakowski Szlak 
Świętych w Krakowie, Via Regia, 

6. Sposób wyznaczenia: wytyczone (ciągłe) oznakowane, nieoznakow-
ane oraz niewytyczone (nieciągłe, zbiór punktów polecanych do 
zwiedzania)

7. Okres wykorzystania: sezonowe oraz całoroczne9

•	 Produkt turystyczny – impreza: składa się z kilku usług jak również usług 
i dóbr materialnych oferowanych przez organizatora turystyki (tourope-
ratora, agenta); często utożsamiana z pakietem turystycznym, np.: wy-
cieczki, wczasy.

•	 Produkt turystyczny – obiekt: występuje jako jedna główna atrakcja 
(usługa) wraz z towarzyszącymi usługami skupionymi w jednym miejscu, 
np.: Energylandia, pobyt w hotelu SPA, zamek w Malborku, dąb Bartek.

•	 Produkt turystyczny – szlak: wiele miejsc i obiektów połączonych ze sobą 
wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą, np.: Szlak Orlich Gniazd, Szlak Ar-
chitektury Drewnianej, GreenVelo, EnoVelo. Szlaki możemy podzielić 
według następujących kryteriów: 

 9. Andrzej Stasiak, „Produkt turystyczny – szlak”, Łódź 2006 rok, s. 13 
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•	 Produkt turystyczny – obszar: złożony zbiór elementów znajdujących się 
na danym terenie (region, powiat, park narodowy). Poza walorami przy-
rodniczymi i antropogenicznymi świadczone są inne usługi (noclegi, res-
tauracje, muzea), np.: Kraków, Paryż, EnoTarnowskie10.

•	 rdzenia – to główny cel wyjazdu (np. udział w Jarmarku Dominikański, 
pobyt w SPA),

•	 produktu rzeczywistego – właściwy przedmiot transakcji, jaką dokonuję 
turysta nabywając produkt turystyczny, np. usługa hotelarska, usługa ga-
stronomiczna

•	 produktu poszerzonego – dodatkowe korzyści, jakie otrzymuje turysta, 
nabywając produkt turystyczny, np. możliwość internetowej rezerwacji 
biletów do muzeum.

•	 produktu potencjalnego – usługi, które w przyszłości mogą zawierać się 
w ofercie lecz obecnie nie jest to możliwe, np. nieoddany do użytku nowy 
pawilon muzeum.

•	 produkt oczekiwany – wszystko to co oczekuje nabywca, decydując 
się kupić dany produkt, np. gość hotelowy oczekują odpowiedniego 
wyposażenia pokoju hotelowego (czystego łóżka, mydła, ręcznika), 
uczestnik wycieczki po mieście odpowiedniej wiedzy przewodnika 

•	 produkt psychologiczny – stanowi to, co pozostaje w świadomości 
(pamięci) klientów od momentu pierwszego kontaktu z produktem (przy-
gotowania do wyjazdu) aż po zakończenie jego konsumpcji (powrót do 
domu)11. 

Szlak turystyczny od niedawna jest traktowany jako rodzaj specyficz-
nego produktu turystycznego, który w ostatnim czasie dynamicznie ro-
zwija się. Wyżej cytowani autorzy „Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, 
zarządzanie” - J. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk wymieniają szlak jako 
jeden z siedmiu podstawowych rodzajów produktów turystycznych. Są to 
produkty proste (podstawowe) takiej jak rzecz i usługa oraz skomponowa-
ne z nich produkty złożone: wydarzenie, impreza czy szlak. Wszystkie tworzą 
hierarchiczną piramidę kategorii produktów:   

Poszczególne składniki produktu turystycznego odgrywają różne role 
w kształtowaniu decyzji turystów o wyjeździe. Celem realizacji po-
szczególnych składników jest zaspokojenie potrzeby głównej – celu 
wyjazdu. W związku z tym, produkt musi mieć odpowiednią strukturę:

Z punktu widzenia touroperatora (wytwórca produktu) produkt tury-
styczny składa się z:

Z punktu widzenia klienta – turysty, produkt turystyczny składa się 
również z rdzenia, produktu rzeczywistego i poszerzonego ale dodat-
kowo również: 

Rys. 2. Piramida kategorii produktów turystycznych
Źródło: Strategia rozwoju turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza, Tarnów, 2017, str. 46

Produkty proste + Organizacja + Lokalizacja
II poziom integracji

(rzecz, usługa, wydarzenie, impreza turystyczna,
obiekt, szlak, obszar)

Produkty proste + Organizacja 
I poziom integracji

(rzecz, usługa, wydarzenie, impreza turystyczna)

Produkty proste (podstawowe)
(rzecz, usługa)

10. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., „Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie”, 
PWE, Warszawa, 2005

11. Kompendium wiedzy o turystyce, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Gołembskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, str. 24
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„Ekomuzeum to muzeum bez murów, w przestrzeni, skupiające na swoim 
szlaku walory kulturowe, przyrodnicze i architekturę”. Ekomuzeum („rozpro-
szone muzeum”) to zespół rozproszonych w terenie obiektów tworzących 
żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz 
dorobek jego mieszkańców. Dziedzictwo to widziane jest oczami lokal-
nej społeczności i przez tę lokalną społeczność wykorzystane do rozwoju. 
W Polsce przykładami ekomuzeów są np. Ekomuzeum Doliny Karpia (sie-
ciowa współpraca gmin w tworzeniu wspólnego produktu turystyczno – edu-
kacyjnego opartego o wielowiekową tradycję hodowli karpia zatorskiego 
na obszarze zbliżonym do dawnego Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego), 
Muzeum Rozproszone Nowej Huty (współpraca osób fizycznych i instytucji 
na rzecz zachowania i promocji zabytkowego charakteru Nowej Huty w Kra-
kowie) czy Otwarte Muzeum Odry we Wrocławiu (muzeum zorganizowane 
przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki, obejmuje jednostki pływające, 
kotwiczące na Odrze obok Śluzy Szczytniki, przede wszystkim holownik 
parowy “Nadbór” a celem jest m.in. ochrona, utrzymanie, aktywnej eks-
ploatacji i konserwacji zabytkowych odrzańskich jednostek pływających).  

W oparciu o te zasady powstał w 2006 roku w Bieszczadach, w województwie 
podkarpackim, szlak o długości 28 km - ekomuzeum “Hołe”, biegnący przez 
sześć miejscowości: Wańkowa w gminie Lesko oraz Dźwiniacz Dolny, Łodyna, 
Leszczowate, Brelików, i Serednica w gminie Ustrzyki Dolne a także dwa 
miejsca po wsiach: Romanowa Wola i Maćkowa Wola, które jak wiele innych 
w Bieszczadach przestały istnieć w wyniku przesiedleń w ramach Akcji “Wisła” 
po II Wojnie Światowej. Ekomuzeum Hołe jest jednym z sześciu ekomuzeów 
na terenie polskiej części Karpat Wschodnich12:

2. Produkt rzeczywisty:

a. noclegi i posiłki: na terenie ekomuzeum funkcjonuje 11 gospodarstw 
agroturystycznych,
b. wydany przewodnik, oznakowanie szlaku w terenie (tablice informa-
cyjne o obiektach na szlaku, informacje praktyczne w tym informacje 
o usługach przewodnickich świadczących przez właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych i przeszkoloną miejscową młodzież);
c. przejazdy, oznakowane szlaki (piesze, rowerowe) w tym przebiegający 
przez ekomuzeum międzynarodowy szlak rowerowy R-61 „Greenway Kar-
paty Wschodnie” (z Moraw, przez Słowację, Polskę, na Ukrainę). 

3. Produkt poszerzony:

a. festyny: najważniejszą imprezą jest „Święto chleba – od ziarenka do 
bochenka” w Dźwiniaczu Dolnym. Poza tym w 2011 roku zorganizowano  
Ekojarmark, którego atrakcją był m.in. pokaz paralotniarstwa oraz ciesiołki 
tradycyjnej w wykonaniu cechu cieśli amerykańskich,
b. warsztaty: wikliniarskie, bibułkarskie, rzeźbiarskie, garncarskie, z zakresu 
korzenioplastyki, a także naukę tradycyjnego wypieku chleba, produkcji 
papieru czerpanego oraz robienia krywulek (rodzaj naszyjnika plecionego 
z różnokolorowych, szklanych koralików który wykonywany jest na specjal-
nych krosienkach, nawlekając pojedyncze koraliki na mocną nić).
c. lokalne wyroby (kulinarne, rzemieślnicze): w każdym gospodarstwie 
istnieje możliwość degustacji i zakupu: chleba, mleka, serów, jaj, warzyw 
i owoców
oraz zakupu lokalnych wyrobów rzemieślniczych;
d. spotkania z lokalnymi twórcami: m.in. z rzeźbiarzem, zielarką, garn-
carzem, możliwość zakupu pamiątek wytworzonych przez rzemieślników,
e. foldery, informacja internetowa: wydano foldery, ulotki a informacje 
o nim znajdują się na stronie internetowej www.bieszczady.net.pl13

1. Istota (rdzeń) produktu:

a. poznanie historii i kultury regionu (zabytki, cmentarze, cerkwie)
b. poznanie przyrody: rezerwat cisów, pomniki przyrody, ścieżka eduka-
cyjno – przyrodnicza, stanowiska storczyka 

13. Małgorzata Buczek -Kowalik, Teresa Mitura, Radoslav Klamár „Ekomuzea – nowy produkt turystyc-
zny na przykładzie ekomuzeum Hołe” W: Annales Universitatis Mariae Curie -Skłodowska, Lublin – 
Polonia, VOL. LXVIII, z. 1, section B, 2013 rok, str. 64-6712. http://www.twojebieszczady.net/warto/hole.php [odczyt z dnia 3 września 2021 roku]
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Podobnie jak ekomuzeum również zagrody edukacyjne pełnią rolę produktu 
lokalnego. Definicję „zagrody edukacyjnej” opracowało Centrum Doradztwa 
Rolniczego: zagroda edukacyjna z założenia jest przedsięwzięciem prowa-
dzonym przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są 
przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

1. faza I wprowadzania – to wprowadzenie na rynek, powolny jego wzrost 
sprzedaży, zazwyczaj brak zysku gdyż koszty jego wprowadzenia są wysokie. 
Zachęcamy turystów do przyjazdu.   
2. faza II wzrostu – wzrost sprzedaży, poprawa rentowności. Pojawiają się 
pierwsi turyści, którzy wracają do nas, znają nas, przedsiębiorstwa turystyczne 
zaczynają zarabiać. Wprowadza się nowe cechy produktu, rozwijają się nowe 
kanały dystrybucji, zwiększa się udział w rynku. Szybo rośnie konkurencja. 
3. Faza III dojrzałości – najdłuższa faza spośród wszystkich, następuje 
nasycenie rynku, turyści zaczynają interesować się konkurencyjnymi ofertami. 
Od działań marketingowych zależy jak długo będzie trwał ten czas. Główny 

Ponadto zagroda powinna też posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy 
rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmo-
wanych w ramach programów szkolnych lub udostępnianych jako atrakcja 
turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
Jak widzimy na powyższych przykładach, możemy przyjąć że produkt tury-
styczny to zarówno pojedyncza usługa czy rzecz jak również ich zbiór, pakiet 
oferowany turyście poza miejscem codziennej egzystencji. 

Produkt turystyczny, podobnie jak „zwykły” produkt czy usługa podlega 
cyklowi życia. W cyklu życia produktu możemy wyodrębnić cztery fazy:

•	 edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 
•	 edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
•	 edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
•	 edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
•	 edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych 

zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

cel marketingowy dla tej fazy to zwiększenie zysku i utrzymanie pozycji 
rynkowej. To czas wprowadzania nowych modeli produktu do oferty, nowe 
kanały dystrybucji i zróżnicowanie kampanii promocyjnych na poszczególne 
segmenty rynku. W tej fazie następuje punkt krytyczny po którym następuję, 
kolejna ostatnia faza.
4. Faza IV spadek – na tym etapie należy zastanowić się co robić dalej. Czy 
pozwolić umrzeć produktowi czy utrzymywać go czy też starać się ponownie 
wprowadzać w fazę dojrzałości. Przykładem może być hotel w centrum mia-
sta, który odbiega standardem, wyposażeniem czy też wykorzystywaniem 
nowoczesnych technologii od nowopowstających obiektów. Z racji położenia, 
należy zastanowić się nad zmianą segmentu rynku, np. na obiekt typu hostel, 
niższa kategoria obiektu. Tym samym będzie to miejsce dla budżetowych, 
mniej zamożnych klientów, dla których liczy się bardziej położenie niż usługi 
dodatkowe. W przypadku miejsca, kolejnym okresem dojrzałości jako wyraz 
ponownego odkrycia może być oddanie do użytku nowej atrakcji turystycznej, 
nowego muzeum. Pomocnym „narzędziem” dla niektórych miejsc okazała 
się pandemia Covid-19, która ukazała, że w wakacje 2020 i 2021 roku modne 
stało się odkrywanie miejsc nieodkrytych, dawno zapomnianych i leżących 
niedaleko miejsca zamieszkania.   



18 1914. M. Pindelski, Sprzedaż a marketing, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010 nr 135, s. 11-19.

16. http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e10-proekologiczny-produkt-turystyczny-2/etapy_tworzenia_
produktu_turystycznego/ [dostęp dnia 2 września 2021 roku]

15. Panasiuk Aleksander, „Produkt turystyczny. Pojęcie, struktura, uwarunkowania, kreowania” W: Przedsiębiorczość 
i zarządzanie, s. 20   

Powyższe pokazują, iż produkt turystyczny a w węższym znaczeniu produkt 
lokalny podlega takim samym procesom jak inne towary oferowane na 
rynku. Znając cechy charakterystyczne dla danej fazy życia produktu jesteśmy 
w stanie określić na jakim etapie „życia” jest nasz produkt i jakie działania 
z zakresu m.in. dystrybucji i promocji powinniśmy poczynić aby niwelować 
niekorzystne skutki spadku sprzedaży w jego IV fazie.

1. Badania rynku – poznanie motywacji wyjazdu potencjalnych klientów. 
Podstawowy zakres badań obejmuje:  

a. Liczbę potencjalnych klientów którzy są zainteresowani danym produk-
tem i jaki jest ich udział w rynku
b. Cechy demograficzne i społeczne (wiek, dochody, zawód, wykształcenie),
c. Wykształcenie i miejsce zamieszkania potencjalnych lub rzeczywistych 
klientów
d. Prognozy tendencji na rynkach w zakresie oczekiwań klientów danego 
segmentu
e. Preferencje klientów: ocena jakościowa i ilościowa, ich upodobania, zwy-
czaje urlopowe, weekendowe, style życia,   
f. Analiza konkurencji (obszary świadczące podobne oferty) ich mocne 
i słabe strony; najpopularniejsza to analiza SWOT
g. Czy są podobne produkty na innych rynkach, jaki jest ich charakter, 
konkurencyjność, żywotność, ceny i wrażliwość na ceny, 
h. biura podróży specjalizujące się w danym typie wyjazdów i analiza 
ich ofert,

2. Identyfikacja składników produktu oraz ich selekcja:

a. ocena warunków środowiska przyrodniczego, dostępności komunikacyjnej 
b. inwentaryzacja potencjału turystycznego: 

•	 b.i. walory i atrakcje przyrodnicze (np. parki)
•	 b.ii. walory i atrakcje kulturowe (np. zabytki),
•	 b.iii. infrastrukturę ogólną (np. w dziedzinie ochrony środowiska),
•	 b.iv. stan zagospodarowania turystycznego, 
•	 b.v. bazę noclegową (rodzaje, standard, lokalizacja),
•	 b.vi. obiekty gastronomiczne i rozrywkowe,
•	 b.vii. informację turystyczną (np. oznakowanie, punkty informacyjne),
•	 b.viii. dostępność transportową i telekomunikacyjną,
•	 b.ix. transport w miejscu docelowym,

Jakie są etapy tworzenia produktu turystycznego16?

Trzeba pamiętać, iż oferta turystyczna nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywil-
nego czyli jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez 
oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem. Oferta 
turystyczna przedstawia korzyści płynące z wyboru naszego produktu czy usługi.

W koncepcji marketingowej określenie oferta, łączy elementy związane 
z produktem i ceną14. Interpretacja oferty turystycznej, jako kompleksu 
elementów ją tworzących, przybiera, podobnie jak w przypadku analizy 
zagadnień dotyczących podaży turystycznej, w tym produktu turystycznego, 
dwa wymiary: wąski (dotyczący usług turystycznych) oraz szeroki (dotyczący 
produktu turystycznego obszaru).

Na ofertę turystyczną składają się wszystkie dobra i usługi nabywane 
przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. 
W szczególności na ofertę turystyczna składają się następujące elementy:

•	 podmiot oferujący (oferent),
•	 produkt i jego struktura,
•	 cena produktu,
•	 jakość produktu,
•	 czas obowiązywania oferty,
•	 warunki sprzedaży (płatność, dostawa, gwarancja, możliwości odstąpienia 

od umowy)1

Mając już wiedzę na temat produktu tu-
rystycznego, lokalnego zajmijmy się ofertą 
turystyczną. Co to jest oferta turystyczna?
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5. Wniosek o rejestrację nazwy pochodzenia produktu „fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca” / „fasola 
z Doliny Dunajca” przygotowany przez Spółdzielnię „Dolina Dunajca” z Zawady Lanckorońskiej 32, 
32-840 Zakliczyn

•	 b.x. imprezy turystyczne
•	 b.xi. imprezy kulturalne 
•	 b.xii. inne usługi (np. banki, stacje benzynowe, punkty napraw sprzętu),
•	 b.xiii. pojemność turystyczną (obszaru, miejscowości, obiektów).

3. Wybór kategorii produktu:

a. z punktu widzenia popytu – należy zdecydować się na taki produkt, 
który, na podstawie badań rynkowych, zostanie uznany za najbardziej 
obiecujący rynkowo.
b. z punktu widzenia podaży – produkt terytorialny powinien być tworzony 
na podstawie rozeznania potencjału turystycznego danego obszaru, jego 
możliwości i pewnych osiągnięć. 

4. Pomysł na konkretny produkt:

Po etapach przygotowawczych (powyższe trzy etapy) wkraczamy 
w najważniejszy etap kształtowania produktu, który odbywa się w dwóch 
fazach: tworzenia i budowania. Jest to czas na dobieranie lub konstruo-
wanie od podstaw elementów produktu wykorzystując badania rynkowe, 
zatrudniając grono ekspertów. Na tym etapie określa się części składowe 
produktu a także dobiera najbardziej odpowiednie, np. typ i standard 
zakwaterowania, rodzaj specyficznych usług, rodzaj środka transportu, 
a przede wszystkim atrakcje turystyczne.  

8. Obserwacja rezultatów oraz korygowanie produktu i jego sprzedaży: 
stała obserwacja zmieniających się warunków i dostosowanie się do 
nich. Stały monitoring. 

Jak bardzo złożony jest produkt turystyczny pokazuje poniższy schemat opra-
cowany przez autorów książki „Produkt turystyczny”. Tylko produkty tury-

5. Dobór podmiotów do produktu

Bardzo ważny etap. Aby przedsięwzięcie się udało, należy dobrać odpo-
wiednie podmioty: właścicieli obiektów, nieformalnych liderów, przed-
stawicieli władz lokalnych, organizacje pozarządowe, firmy związane 
z produktem. Ważnym czynnikiem jest czynnik ludzki, który istny jest nie 
tylko jako personel zatrudniony w podmiotach turystycznych (hotele, 
atrakcje turystyczna) ale także w sferze okołoturystycznej (sklepy, taksówki)  

6. Dopracowanie produktu

Dostosowanie produktu do segmentu rynku, np. inny standard pokoju 
hotelowego dla gościa biznesowego a inny dla turysty indywidualnego 
czy z rodziną. Dla jednej grupy docelowej (np. młodzież) ważny będzie 
dyskoteka w miejscowości a dla innych (np. seniorów) udział w warszta-
tach rękodzielniczych. Jednym będzie przeszkadzał brak bezpośredniego 
dojazdu a inni będą z tego tytułu bardzo zadowoleni.  

7. Przygotowanie produktu do sprzedaży – strategia i plan marketingowy:

a. Zasięg krótko- lub długoterminowy
b. Skoordynowany z innymi planami (finansowymi, organizacyjnymi)
c. Elementy strategiczne i taktyczne
d. wyznaczenie celów marketingowych (np. kategorii i liczby turystów)
e.  sformułowanie strategii marketingowej, w tym: analiza obecnej sytu-
acji określenie, czy marketing powinien być ogólny (zorientowany na 
turystów o różnych zainteresowaniach), czy selektywny (nastawiony na 
turystów o wyraźnie sprecyzowanych oczekiwaniach), ustalenie, jakie tech-
niki promocyjne zastosować i do kogo je skierować, ustalenie, jaki ma być 
wizerunek produktu (obszaru), określenie priorytetów i harmonogramu 
działań promocyjnych na różnych rynkach.
f. przygotowanie planu promocji: przyjęcie programu działań marketin-
gowych dla danego produktu na podstawie ustaleń strategicznych, opra-
cowanie materiałów dla turystów, promocja, targi, organizacja imprez 
studyjnych dla dziennikarzy i przedstawicieli biur podróży



22 2317. J. Kaczmarek, A. Stasiak. B. Włodarczyk, , 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, str. 75

styczne spełniające takie wymogi mają szanse na zajęcie odpowiedniej pozy-
cji na rynku turystycznym17. 

Rys. 3: Turystyczny łańcuch wartości
Źródło: Na podstawie J. Kaczmarek, A. Stasiak. B. Włodarczyk, 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, str. 82
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Jak widać z powyższego schematu na turystycz-
ny łańcuch wartości składa się wiele elementów: 
zarówno materialnych jak i niematerialnych. 
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Poniżej przykład sześciu ofert turystycznych skierowanych do różnych grup 
odbiorców (indywidulanych, grupowych, rodzin z dziećmi czy firm). Część 
z nich opracowane zostały we współpracy z lokalnymi organizacjami (Lokalną 
Grupą Działania Dunajec Biała, Tarnowską Organizacją Turystyczną), część 
samodzielnie przygotowane przez gestorów danej atrakcji turystycznej 
a część przez przedsiębiorców turystycznych. Wszystkie oferty łączy jedno – 
lokalny produkt turystyczny.   

1. Przykładowy prosty pakiet: 

Wiejskie odprężenie (1 godzina u psychologa = 10 godzin na wsi) 

Pakiet 3 dniowy: Południowa część powiatu tarnowskiego (Małopolska) 
Chcesz się odstresować? Masz dość zgiełku i szybkiego tempa życia 
w mieście? Masz dość ludzi, znajomych i szefostwa? Szukasz miejsca, w którym 
mógłbyś się bezpiecznie zaszyć z dala od wszystkiego? Wizyty u psychologa 
już nie pomagają? Jeśli tak, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 

Proponujemy alternatywne rozwiązania dla osób, które starają się 
odstresować u psychologa. Na wsi pozbędziesz się stresu poprzez kontakt 
z naturą, roślinami i zwierzętami. W ramach gotowego pakietu turystycznego, 
oferujemy powrót do natury, nocleg w gospodarstwie agroturystycznym oraz 
pełne wyżywienie. 

Scenariusz oferty: 

1, 2 i 3 dzień: 

Kawa/herbata powitalna + poczęstunek przygotowany z lokalnych produktów, 
wprowadzenie do programu. “Wiejskie odprężenie” to unikalna oferta, która 
łączy w sobie relaks, wyciszenie i poszukiwanie spokoju ducha w kontakcie 
z naturą polegającym na pracy przy roślinach i ze zwierzętami. To działa! Przez 
3 dni możesz pracować w ogrodzie, uczestniczyć w pracach polowych czy też 
zajmować się obrządkiem zwierząt.

Cena / kontakt w sprawie wyceny: 

CENA: 330,00 zł/os (kalkulacja na 1 osobę) 

Cena obejmuje: 

- zakwaterowanie: 2 noclegi w gospodarstwie agroturystycznym 
- wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady, 2 podwieczorki, 2 kolacje 
- zajęcia w gospodarstwie 
- parking i upominek 

Cena nie obejmuje: 

- kosztów dojazdu i ubezpieczenia 
- opłat lokalnych i wydatków osobistych
 
Wycena i modyfikacja pakietów pod numerem telefonu ………………, e-mail: 
xxxx@xxxxxxxxxxx Indywidualne podejście do grup, możliwość modyfikacji 
programu18.

Przykłady ofert turystycz-
nych bazujących na 
produktach lokalnych: 

18. Jan Czaja, „Produkt lokalny w ofercie zagród edukacyjnych”, 2020 rok, str. 12



26 27

Sposób na “Mega byczenie” w wybranym gospodarstwie agroturystycznym

Pakiet 2 dniowy. Południowa część powiatu tarnowskiego (Małopolska). Pobyt 
na wsi, totalny relaks, kompletne lenistwo, ucieczka na łono natury, minimum 
wysiłku, kontakt z dziewiczą przyrodą, konkurs na najciekawszy sposób na nic 
nierobienie - pakiet turystyczny. Pełne wyżywienie.

Scenariusz oferty: 

Dzień pierwszy i drugi: kawa/herbata powitalna + poczęstunek przygotowany 
z lokalnych produktów, wprowadzenie do programu.
“Mega byczenie” to unikalna oferta wypoczynku, która łączy w sobie zwiedza-
nie, pobyt na wsi, relaks i totalny wypoczynek z uczestnictwem w konkursie na 
„najciekawsze sposoby na nic nierobienie”. Szukamy odpowiedzi na pytanie 
co najskuteczniej zrobić, żeby kompletnie nic nie robić.
Chcesz zorganizować imprezę integracyjną dla swoich pracowników, masz 
gości którym chciałbyś w ciekawy sposób pokazać okolicę, a może najzwy-
czajniej chcesz wraz z rodziną czy gronem przyjaciół spędzić ciekawie dzień 
w inny sposób niż wszyscy? Jeśli tak to ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

2. Pakiet turystyczny: 

Oferta obejmuje:
- zakwaterowanie: 1 nocleg w gospodarstwie agroturystycznym
- wyżywienie: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 podwieczorek, 1 kolacja
- koszt najmu przedmiotów potrzebnych do „mega byczenia” hamak, koc, 
leżanka itp.
- parking, upominek, basen, kort tenisowy, grill i inne
- Dodanie do listy rankingowej „najciekawszych sposobów na nic nierobienie”
- certyfikat udziału w konkursie

Cena nie obejmuje:
- kosztów dojazdu i ubezpieczenia
- opłat lokalnych i wydatków osobistych

W celu przygotowania wyceny pobytu prosimy 
o kontakt z organizatorem, biurem turystycznym:
Poland-Active
www.poland-active.pl  
maciej.szymoniak@poland-active.com 
tel. 12 345 47 31, 609 167 96419

19. http://it.dunajecbiala.pl/pl/00213,sposob_na_mega_byczenie_w_wybra-
nym_gospodarstwie_agroturystycznym [odczyt z dnia 2 września 2021 roku]



28 29

Wojna i pokój propozycje Jana Czai z Janowic

Dwa dni wędrowania pełne edukacji i atrakcji: Pleśna – Zakliczyn – Ciężkowice 
- Wojnicz.
Pakiet 2 dniowy. Południowa część powiatu tarnowskiego (Małopolska). 
Wędrówka edukacyjno-krajoznawcza - pakiet turystyczny. Nocleg na wsi, 
biesiada żołnierska, nauka przetrwania. Pełne wyżywienie. Nowatorskie prze-
wodnictwo w strojach historycznych żołnierzy armii Austro-Węgierskiej. Do-
datkowe atrakcje w formie warsztatów lub lekcji muzealnych.

Scenariusz oferty:

dzień 1: 
kawa/herbata powitalna + poczęstunek przygotowany na bazie lokalnych 
produktów.
Przejazd na Cmentarz i Pole Bitwy w Łowczówku. (Wprowadzenie, kilka słów ogól-
nych o szlaku, przedstawienie trasy na mapie, pobyt na polu bitwy). Zwiedzanie 
Cmentarza Wojskowego w Lubince, Rychwałdzie, Dąbrówce Szczepanowskiej. 
Wzniesienie Wał i pomnik przyrody drzewo Buk pospolity (obw 400 cm) - atrakcja 
wybór swego drzewa urodzenia 1 z 22 gatunków. Piekło, ruiny pałacyku arcyksięcia 
Habsburga, ruiny fabryki farb. Piknik, a po nim przejście do Izby pamięci - 
zwiedzanie i zapoznanie się z pamiątkami z czasów I Wojny Światowej i unikalną 
architekturą cmentarzy. Biesiada żołnierska w okopach przygotowana w oparciu 
o lokalne produkty wg. starych przepisów w tym grochówka. W trakcie biesiady 
śpiewy pieśni żołnierskich.

 dzień 2:
Przejazd do Ciężkowic - wizyta w Skamieniałym Mieście, udział w warsztatach 
dot. Historii Integracji Europejskiej 1914-2004 (Wielka Wojna - Podział Europy 
- Unia Europejska). Przejazd do Zakliczyna - zwiedzanie jedynego cmentarza 

3. Pakiet turystyczny: z I Wojny Światowej przeznaczonego dla żołnierzy pochodzenia Żydowskiego. 
Zwiedzanie Muzeum Pod Wagą (przedmioty codziennego użytku w latach 
wojny na pocz XIX w). Przejazd do Wojnicza, zwiedzanie Rynku, Kościoła na 
szlaku arch. drewnianej, degustacja lokalnych produktów - poczęstunek.

Cena / kontakt w sprawie wyceny:

Wybierając naszą ofertę zyskujesz szansę na poznanie unikalnych i oryginal-
nych miejsc gdzie toczyły się walki w czasie Wielkiej Wojny, imponujących for-
macji skalnych. Możesz doświadczyć ukrytych źródeł siły cieszyć się dziewiczą 
wsią! przejdziesz krótkie szkolenie w zakresie przetrwania, skosztujesz loka-
lnych produktów pamiętających czasy Austro-Węgier.
Cena: 110 EURO/os. (kalkulacja na 45 osób)

Cena obejmuje:
- Zakwaterowanie: 1 nocleg w obiekcie o odpowiednim standarcie (pok 
z łazienką, ręcznik, suszarka, łóżko pojedyncze, kosz z owocami i słodyczami)
- Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 piknik, 2 obiady, 1 kolacja - ognisko
- Opieka przewodnika w STROJU HISTORYCZNYM (żołnierz armii Austro-
Węgierskiej)
- Bilety wstępu do 4 muzeów/izb pamięci
- Sadzonkę mirabelki
- Certyfikat odwiedzenia szlaku

Cena nie obejmuje: 
- Napojów
- Opłat lokalnych i wydatków osobistych
- Kosztów dojazdu i ubezpieczenia
- Biletów wstępu do dodatkowych miejsc
Pakiet idealnie nadaje się do wkomponowania w wycieczki wielodniowe na 
terenie Polski zwłaszcza z udziałem turystów z Niemiec, Austrii, Węgier, Włoch, 
Republiki Czeskiej.
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W celu przygotowania wyceny pobytu prosimy o kontakt z organizatorem, 
biurem turystycznym:
Poland-Active
www.poland-active.pl 
maciej.szymoniak@poland-active.com 
tel. 12 345 47 31, 609 167 96420

Tarnów i Winnica ENOTarnowskie prywatnie

Polski Biegun Ciepła i wino z Pogórza - prywatne wycieczki samemu lub 
w grupie znajomych w każdy weekend lata 2021

Kto choć raz zobaczył Tarnów, nie potrafi oprzeć się urokowi jego galicyjskiej 
atmosfery. To nie tylko wyjątkowa uroda Starego Miasta, w którym zachowały 
się uliczki w średniowiecznym planie, gotyckie i renesansowe budowle, frag-
menty murów obronnych. To także szczególny duch, który odróżnia stare 
grody południa od reszty Polski...I Wojny Światowej i unikalną architekturą 
cmentarzy. Biesiada żołnierska w okopach przygotowana w oparciu o lokalne 
produkty wg. starych przepisów w tym grochówka. W trakcie biesiady śpiewy 
pieśni żołnierskich.

dzień 2:
Przejazd do Ciężkowic - wizyta w Skamieniałym Mieście, udział w warsztatach 
dot. Historii Integracji Europejskiej 1914-2004 (Wielka Wojna - Podział Europy 
- Unia Europejska). Przejazd do Zakliczyna - zwiedzanie jedynego cmentarza 

Natomiast okolice Tarnowa należą do jednego z najbardziej obiecujących dla 
rozwoju winnic obszarów Małopolski. Lata w tej okolicy bywają wyjątkowo po-
godne, upalne i długie. Samo Pogórze oferuje dostatek słonecznych stoków 

4. Pakiet turystyczny: 

odpowiednich do zakładania winnic, a także sporą różnorodność gleb, na 
których mają szansę urodzić się ciekawe i charakterne wina. Przy tym są to 
tereny bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym.

W każdy weekend lipca, sierpnia i września pojedziesz z nami na prywatną 
wycieczkę do Tarnowa i jednej z winnic ENOTarnowskie. Ty i Twoi znajomi 
możecie wybrać wycieczki w dwóch opcjach:

dla 1-4 osób komfortową Toyotą Corollą HB (lub podobnym)
dla 5-7 osób komfortowym Mercedesem Vito (lub podobnym)

Nasz kierowca i jednocześnie pilot Waszej prywatnej eskapady odbierze Was 
spod wskazanego adresu w Krakowie lub okolicy (do 25 km), a następnie 
udacie się do Tarnowa. Spacerując po Perle Polskiego Renesansu zobaczymy 
Bazylikę Katedralną z nagrobkami hrabiów Tarnowskich i książąt Ostrogskich, 
zachwycimy się tarnowską starówką z Ratuszem, zobaczymy tarnowską bimę, 
by poznać losy tarnowskich Żydów i zagubimy w uliczkach tego pięknego 
miasta. Na koniec pobytu w Polskim Biegunie Ciepła każdy otrzyma specjalny 
“tarnowski upominek”. Następnie udamy się do jednej z winnic ENOTarnow-
skie, gdzie nie tylko spacerując wśród winorośli będziemy mogli podziwiać 
piękną panoramę Doliny Dunajca, ale poznamy dzieje małopolskiego wi-
niarstwa i - co zapewne najważniejsze ;) - spróbujemy 3-4 wybranych win 
powstających w tej winnicy. Na koniec wycieczki chętni będą mogli nabyć 
wina, które nasz kierowca wraz z Wami bezpiecznie odwiezie na miejsce 
rozpoczęcia wycieczki. Cała wyprawa potrwa około 6 godzin.

W ramach wycieczki oferujemy Ci:

•	 prywatny przejazd komfortowymi pojazdami z Krakowa (lub w promieniu 
25 km) do Tarnowa, winnicy i z powrotem;

•	 opiekę pilota, który oprowadzi Was po Tarnowie i opowie o historii tego 
pięknego miasta;

•	 tarnowski upominek;
•	 degustację 3-4 win w jednej z winnic Pogórza biorących udział w projekcie 

ENOTarnowskie.
20.  http://it.dunajecbiala.pl/pl/00216,wojna_i_pokoj_propozycje_jana_czai_z_janowic [odczyt 
z dnia 2 września 2021 roku]
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Jeżeli chciałbyś rozpocząć wycieczkę z innego miejsca niż Kraków i jego 
bliskie okolice - nie ma problemu: skontaktuj się z nami, my poinformujemy 
Cię o możliwej dopłacie do wycieczki.

Jeżeli chciałbyś odbyć wycieczkę nie przez weekend, a w tygodniu - spytaj 
nas, sprawdzimy dla Ciebie taką możliwość.

Cena wycieczki od grupy:
1-4 osób: 479 PLN
5-7 osób: 839 PLN21

5. Oferta dla firm: Integracja w winnicy

Wiejskie odprężenie (1 godzina u psychologa = 10 godzin na wsi) 

Zawartość:

•	 Oferta integracji firmowej wokół tematu wina
•	 W ramach oferty pakiet: hotel, zajęcia z wiedzy o winie, wspólne gotowa-

nie i dobieranie win do dań, kolacja degustacyjna, zabawy wokół wina np. 
blind testy. 

•	 Hotel powinien spełniać założenia obiektu *** lub **** gwiazdkowego. 
W grę wchodzą np. hotel Bristol, Tarnovia czy Gal. Możliwe, a nawet wska-
zane jest z wykorzystanie hotelu położonego poza miastem.

•	 Zasadnicza integracja powinna przyjąć formę warsztatu i pokazu kuli-
narnego oraz zajęć wiedzy o winie gdzie uczestnicy są instruowani przez 
prowadzącego. Mogą wspólnie przygotować danie, które później zjedzą 
wspólnie. Dodatkowo prowadzący opowie im o lokalnych winach, kli-
macie, uprawianych szczepach, wyczuwalnych nutach smakowych i za-
pachowych, tradycji winiarskiej. Warsztat taki może odbyć się w winnicy 
np. na Sali do degustacji lub w altanie. Ważne żeby uczestnicy otrzymali 
fartuchy, stanowiska do gotowania. Później degustacja musi odbywać się 
przy jednym, długiem, wspólnym stole. 

•	 Poza warsztatem / pokazem można przygotować także zabawy, których 
wspólnym ogniwem powinno być wino. Jedną z nich może być smakowa-
nie na ślepo różnych win. Uczestnicy siedzący na krzesłach, z zawiązanymi 
oczami mają do spróbowania różnych win w różnych kolorach.

•	 Ważnym punktem programu powinno być wieczorne wine party. Kiedy 
to uczestnicy mają do wyboru kilka lokalnych win wraz z lokalną kuchnią.

Kanał Sprzedaży i Grupa odbiorców:

•	 Rozesłanie oferty w formie wydruku i maila do firm eventowych 
zajmujących się obsługą klienta biznesowego

21. https://www.viaggi.pl/oferta-turystyczna/wycieczki-tarnow-enotarnowskie [odczyt z dnia 
2 września 2021 roku]
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•	 Poinformowanie o ofercie biur wspomagających branżę imprez firmo-
wych w Krakowie i Katowicach takich jak Kraków Convention Bureau i Ka-
towice Convention Bureau

•	 Nawiązanie współpracy i sprzedaż poprzez „Dom wina - Dwór Sieraków” 
- właściciel obiektu Pan Paweł Gąsiorek - prowadzi biuro podróży, które 
specjalizuje w enoturystyce. Prowadzą oni w obiekcie klub, którego 
członkowie spotykają się cyklicznie by pogłębić wiedzę o winie.
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Turnus 1 

Turnus 2 

Turnus 3 

Turnus 4 

Turnus 5 

Turnus 6

Turnus 7 

Turnus 8

Turnus 9 

Farmerski 1 os +1dz (2-16 l) 

pokój Farmerski 2 os (2-12l) 

Domek łowicki 1 os + 2 dz (2-16l)

Domek łowicki 2 os+ 1 dz (2-16l)

Domek łowicki 2 os +2 (2-16l) 

Domek łowicki 2 os +3 (2-16l) 

Domek łowicki 2 os +4 (2-16l) 

Apartament Farmerski max 4 os.

2100 zł

2400 zł

2900 zł

3100 zł

3200 zł

3300 zł

3400 zł

3600 zł

27.06 - 3.07.2021

04.07 - 10.07.2021

11.07 - 17.07.2021

18.07 - 24.07.2021

25.07 - 31.07.2021

01.08 - 07.08.2021

08.08 - 14.08.2021

15.08 - 21.08.2021

22.08 - 28.08.2021

TURNUS

PAKIET

TERMIN

CENA

Wycena:

Zakłada się wycenę usługi przy co najmniej 20 uczestnikach cena podana jest 
w kwocie brutto na osobę

•	 Nocleg –250 * 2 
•	 Zajęcia z wiedzy o winie - 50 
•	 Warsztat kulinarny z degustacją – 200 
•	 Wieczorne wine party - 80 
•	 Zabawy integracyjne - 50 
•	 Marża – 35% tj 200 pln
•	 Suma – około 1100 pln22

6. Rodzinne wakacje w agroturystyce: Wioska pod Kogutem 2021

Masz ochotę na wakacje inne niż wszyscy? Z daleka od hałasu i smogu 
miasta. Na polskiej wsi. W otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go. Gdzie twoje oczy wypoczną w  zielonym lesie , ptaki umilą ci pobyt 
swoimi trelami  a kogut obudzi cię rano na śniadanie.

Zapraszamy

22. Strategia rozwoju turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza, Tarnów, 
2017, str. 60
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•	 możliwe dokupienie jazdy konnej na lonży dla dziecka od 8-16 lat, koszt: 
350 zł/5 jazd po 30 minut; zgłoszenia na jazdy tylko w dniu rezerwacji 
turnusu.

•	 przy zakupie 2 turnusów (1 noc i 1 dzień wyżywienia gratis oraz upust 100 
zł do II tyg.)

•	 zakwaterowanie od godz. 14.00, wykwaterowanie do godz. 12.00.
•	 możliwość wynajęcia małej chłodziarki +100 zł, czajnika +50 zł lub mikro-

falówki +100 zł do pokoju /za urządzenie/pobyt (należy zgłosić przy re-
zerwacji).

•	 zamówienie sprzątania pośredniego +100 zł /1x,
•	 dodatkowa zmiana pościeli i ręczników w czasie pobytu +100 zł/1x

Dostępne atrakcje na terenie:
•	 Mini zoo
•	 Piaskownica,
•	 Piracki plac zabaw,
•	 Trampoliny,
•	 Slackliny,
•	 Skansen maszyn rolniczych,
•	 Łąka do biegania,
•	 Las do spacerowania,
•	 Zielone boiska,

Nie łączymy pakietu:
Pobyt rodzinny z Koloniami/półkoloniami dla dzieci.
Dzieci do 2 lat gratis ( jeśli śpią wspólnie z rodzicem lub rodzeństwem)

Przykładowe programy warsztatów:
Warsztaty realizowane są losowo i prowadzone przez Instruktora.
W każdym dniu odbywa się tylko jeden warsztat.

1. Na warsztatach Koguta będziemy: zbierać jajka w kurniku i podkładać 
słomę w gniazdach,  rozpoznawać jaja i pióra, doglądać drobiu i ptactwa, 
karmić kury i koguty, Wycinać łowickie koguty. Szukać kolorowych jajek które 
pogubił kogut na terenie wioski.

2. Na warsztatach Owcy będziemy: prać w starych baliach i na tarach owczą 
wełnę + filcować na mokro. Robić filcowe owieczki.  Doglądać owiec, baranów 
i jagniąt. Grać w grę Wilki i owce. Tworzyć biżuterię i ozdoby z filcowanych 
kulek.

3. Na warsztatach Krowy będziemy: robić masło w maselnicach i drewnianych 
foremkach. Zwiedzać skansen masła. Doglądać krówek, malować wielką łąkę 
pełną kwiatów dla Pani Krowy. Doić krowę na fantomie. Poznamy technikę 

Pobyty tygodniowe – turnusy:

•	 6 noclegów w Pokojach Farmerskich max 2 os z łazienkami lub Apar-
tamentach Farmerskich 2 pokojowych z łazienkami lub w Domkach 
łowickich 2 pokojowych z łazienką i tarasem.

•	 Pokoje wyposażone w pościel, średnie ręczniki, mydło, TV.
•	 WiFi dostępne w częściach wspólnych.
•	 Dla gości dostępne również meble ogrodowe przed pokojami i na 

tarasach oraz leżaki.

Wyżywienie:

•	 (3 posiłki dziennie 8.00,13.00,18.00) od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu, posiłki można zjeść również na świeżym po-
wietrzu po pobraniu w barze, 1x kolacja w formie ogniska z kiełbaskami.

•	 Możliwość udziału w Warsztatach rodzinnych (w warsztatach uczestniczą 
rodzice i dzieci bez ograniczeń wiekowych).

•	 Warsztaty prowadzone od pn do pt w godz: 9.30-12.45 z przerwą 15 min.

Turnusy zawierają:
Nocleg + śniadanie + obiad + kolacja + możliwość udziału w Warsztatach 
rodzinnych, cena turnusu nie zawiera jazdy konnej.
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robienia białego sera. Brykać na słomie, zwiedzać skansen maszyn rolniczych.

4. Na warsztatach Kozy będziemy: doglądać kózek, częstować je smakołykami, 
napełniać ich paśniki, dolewać im wody z wiaderek, szukać innej rogacizny, 
policzymy wszystkie rogate stworzenia w wiosce.  Potem stworzymy maski 
z  kozimi rogami. Poznamy legendę o poznańskich koziołkach. Stoczymy bój 
w konkursie skoków: Gdyby kózka nie skakała…

5. Na warsztatach Królika będziemy: posprzątamy króliczą rezydencję, 
będziemy zadawać siana do paśników i ziarna do korytek,  zbierać zielonkę 
dla królików i cieszyć się królikogłaskaniem, Wyprawimy urodziny małemu 
królikowi. Stworzymy zielono –  warzywny tort dla królików a potem je 
poczęstujemy. Nadamy imię królikowi biorąc udział w konkursie i zrobimy 
dla niego wizytówkę.

6. Na warsztatach Leśnych zwierząt będziemy: podglądać przyrodę z daleka 
i z bliska, odwiedzimy Sowę lub Dzięcioła, pójdziemy z wizytą do  Królestwa 
małej mrówki lub  poszukamy nory lisa i odwiedzimy Daniele, Muflony i Arui 
.Stworzymy małe sowy na zajęciach plastycznych. Zagramy w grę terenową 
Smocze jajo.

7. Na warsztatach Ziarna będziemy: sprawdzać kto je ziarna i jakie? Czyli 
nauka rozpoznawania ziaren. Kiedy ziarno kiedy pestka a może nasionko 
? Częstować zwierzęta ziarnem. Mielić ziarna w żarnach oraz własnoręcznie 
wykonamy i upieczemy bułeczki z ziarnami. Tworzyć obraz z ziaren. 
Degustować owsiankę. Sprawdzimy jakie ziarna jadamy i co można wycisnąć 
z niektórych ziaren.

8. Na warsztatach Drewna i Lasu: poszukamy domków korników na starych 
drzewach , dowiemy się dlaczego Dzięcioł to doktor drzew. Nazwiemy po-
prawnie drzewa które rosną w Wiosce. Nazbieramy „skarbów z lasu” stwo-
rzymy małe lasy zamknięte w szkle. Zrobimy kwiaty z osikowych wiórów.

9. Na warsztatach Pszczoły i ekologii: poznamy i będziemy degustować 
miody, zrobimy świece z wosku pszczelego. Na zajęciach plastycznych 
wykleimy naszą własną pszczołę. Zbudujemy hotel dla owadów. Zagramy 
z Wiewiórem w eko grę na terenie Wioski pod kogutem aby poznać pod-
stawowe zasady ekologii23.

Ta rozbudowana oferta opracowana została przez właścicieli ośrodka „Wioska 
Pod Kogutem”, która mieści się w Krępie koło Zalesia Górnego, 30 km od 
centrum Warszawy. Usytuowana na powierzchni 4 ha w otulinie Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego. Od założenia agrotrystyki przez gospodarzy którzy 
wrócili do Polski z Hiszpanii minęło ponad 13 lat a ośrodek stał się prężnie 
działającym obiektem turystycznym. Gospodarze postawili na edukację, 
rozrywkę z bogatą ofertą skierowaną do rodzin z małymi dziećmi. Poza ofertą 
noclegowa, gastronomiczną czy edukacyjną (warsztaty) na miejscu działa 
sklepik z pamiątkami a także mini zoo oraz można obejrzeć kolekcję sta-
rych maszyn rolniczych, jakimi przodkowie uprawiali pola. Dla dzieci, ale 
nie tylko, mieszkańców dużego miasta - Warszawy to świetna okazja do 
zabawy i edukacji.

23. https://podkogutem.pl/oferta/wakacje-na-wsi-dla-rodzin/ [odczyt dnia 5 września 2021 roku]
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2. Produkt lokalny 
w ofercie turystycznej - 
trendy i oczekiwania
Obecnie turystyka jest jednym z ważniejszych obszarów gospodarki, życia 
społecznego i kulturowego. Szacuje się, że rynek turystyczny na świecie wart 
jest 8 miliardów dolarów. Eksperci uważają, że jego wartość będzie w przyszłości 
wzrastać.1 Prawdą jest, iż turystyka jest branżą, która w największym stopniu 
odczuła straty spowodowane pandemią wirusa COVID-19 z dwóch powodów: 
ograniczony w sytuacji niepewności popyt na usługi turystyczne oraz nałożone 
restrykcje administracyjne ograniczające możliwość przemieszczania się, 
zwłaszcza zaś odbywania podróży zagranicznych (tylko w I połowie 2021 roku 
większość hoteli i obiektów noclegowych była dostępna tylko dla wybranych, 
nielicznych turystów biznesowych). Jednak jak pokazuje okres wakacyjny tego 
samego roku jesteśmy spragnieni podróży, wyjazdów. Jest szansa, że turysty-
ka bardzo szybko się odbuduje. Nie bez znaczenia jest tutaj pomoc ze strony 
państwa w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. 

Rozwój turystyki zmienia się wraz z otoczeniem, rozwojem gospodarczym, ro-
zwojem nowoczesnych technologii. Co więcej zmieniają się preferencje samych 
turystów. Zmieniają się ich potrzeby i oczekiwania. Turystów już nie zadowalają 
wyjazdy, których celem jest bierny odpoczynek, powszechnie znany jako reguła 
„3xS” (sea, sun, sand; z angielskiego: morze, słońce i piasek a czasami wprowa-
dza się czwarte „s” – sex). Obecne trendy to turysta „4xE” (entertainment, ex-
citement, education, engagement; z angielskiego: rozrywka, emocje, edukacja, 
zaangażowanie). Co więcej taki turysta jest coraz bardziej wymagający, trud-
niej się z komunikować i coraz trudniejsza jest jego identyfikacja i umiejętność 
efektywnego dotarcia z przekazem promocyjnym. Obserwuje się stopniowe 
odchodzenie od turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej, która 

24. Travel & Tourism, 2019, Travel & Tourism. Economic Impact 2019 World, https://www.wttc.org/-/media/files/
reports/economic-impact-research/regions2019/world2019.pdf  [odczyt dnia 1 września 2021 roku]
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Rys. 1: Struktura produktu lokalnego; Jan Czaja, „Produkt lokalny w ofercie zagród edukacyjnych”, 2020 rok

charakteryzuje się różnorodnymi, specyficznymi potrzebami wynikającymi 
z dążenia do podtrzymywania kondycji fizycznej i psychicznej, uprawiania hob-
by i przeżywania mocnych wrażeń.  Obserwacja zmian dokonujących się w sfe-
rze potrzeb i preferencji dawnych i obecnych turystów pozwala zaprezentować 
dwa przeciwstawne rodzaje turystyki: tradycyjną oraz nowoczesną, które w kon-
cepcji „Hard & Soft Tourism” ujął J. Krippendorf25:

Odchodzenie od turystyki w wydaniu hard na rzecz turystyki soft to nie jedyna 
obserwowana zmiana na rynku turystycznym. Wśród najważniejszych czyn-
ników które obecnie mają wpływ na zmiany w branży turystycznej należą: 

•	 Bezpieczeństwo – to jedno z głównych motywów wyboru turysty. Turyści 
przywiązują dużą wagę do bezpiecznego podróżowania i pobytu. 
Zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi jeszcze bardziej pogłębiło 
takie zachowanie. Szansą są kierunki bliskie, atrakcje krajowe oraz turystyka 
na świeżym powietrzu i w naturze. Covid-19 spowodował dodatkowo, że 
turyści wybierają kierunki mniej oblegane, unikają dużych skupisk ludzkich, 
dużych hoteli. Zyskują małe pensjonaty, campingi, domki na wynajem. 

•	 Demografia – zarówno w Polsce jak i w Europie widać starzejące się 
społeczeństwa, które są coraz zamożniejsze i żyjące statystycznie dłużej. 
To spowoduje wzrost zapotrzebowania na turystykę zdrowotną o wysokiej 
jakości obsługi i pakietowaniu usług.    

•	 Oszczędność czasu, krótkie i aktywne wakacje – coraz częściej wyjeżdżamy 
kilka razy w roku na krótsze wakacje a nie tak jak nasi rodzice dwa razy 
w roku na ferie zimowe i w wakacje na dwu czy trzy tygodniowy urlop. 
Obecnie popularne stają się city breaky (weekendowe zwiedzanie miast do 
których dolecimy tanimi liniami lotniczymi). Cechą charakterystyczną jest 
pakietowanie wielu usług turystycznych, tak aby w krótkim czasie zwiedzić 
wiele atrakcji. Ponadto, z powodów zawodowych (dłużej i ciężej pracujemy) 
oraz wzrostu świadomości zdrowotnej popularne stały się usługi związane 
z odnową biologiczną (ośrodki wellness & spa, farmy piękności). Tutaj 
dokładnie widać zmianę stylu odpoczynku z zasady „3xS” na „4xE”.   

•	 Wrażenia, emocje i edukacja – coraz częściej poszukujemy miejsc które 
dostarczają nam wrażeń, emocji. Popularnością cieszą się parki rozrywki, 
farmy edukacyjne.  

•	 Zmiana stylu życia – bardziej wyedukowane społeczeństwo, większa 
mobilność i chęć zaspokojenia swoich pasji zwiększa potrzebę 
podróżowania i odkrywania nowych atrakcji. Rozwija się turystyka niszowa 
oferująca produkt dostosowany do specjalistycznych zainteresowań:

25. Marzena Lemanowicz, Krystyna Krzyżanowska, Turystyka i rekreacja jako źródło wartości dla 
klienta, warszawa 2021, str. 13
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1. Enoturystyka: polega na podróżowaniu do regionie celem zwiedzania 
winnic, degustacja wina, braniu udziału w winobraniach i imprezach 
związanych w winem. Przy okazji poznaje się dany region, jego kulturę 
i tradycję. Bardzo popularna na Węgrzech, Włoszech, Francji a ostat-
nio również w Chorwacji i w Polsce – głównie w okolicach Zielonej 
Góry, a od kilku lat prężnie działający projekt EnoTarnowskie w okoli-
cach Tarnowa. Do najczęstszych korzyści podróży w rejony winiarskie 
zalicza się:

2. turystyka wędkarska: cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
gdyż łączy w sobie pasję do łowienia z możliwością aktywnego 
wypoczynku i podziwiania piękna natury. Taki rodzaj turystyki można 
uprawiać zarówno podczas wypadów krajowych, jak i zagranicznych 
wojaży. Z pewnością warto podzielić się później ze środowiskiem 
wędkarskim swoimi wrażeniami, zdjęciami złowionych okazów i in-
nymi ciekawostkami na temat odbytej wyprawy. Taka relacja może 
być cennym źródłem informacji dla innych wędkarzy, którzy zechcą 
przeżyć podobną przygodę. 

3. turystyka kulinarna: wyjazdy, które mają na celu poznanie trady-
cyjnych potraw regionalnych i narodowych wraz ze sposobem ich 
przygotowania, nowości i nowinek ze świata kulinarnego, historii 
gastronomii danego miejsca, poznawanie trunków, produktów trady-
cyjnych objętych ochroną Unii Europejskiej, znanych cukierników, 

•	 degustacje regionalnych wyrobów;
•	 poznanie i zakup nowych win;
•	 poznanie różnych tradycji kulinarnych i winiarskich danego re-

gionu;
•	 poszerzenie ogólnej wiedzy na temat wina;
•	 zdobycie wiedzy na temat szerokiej kultury winiarskiej;
•	 wypoczynek w unikalnej atmosferze;
•	 uczestniczenie w imprezach winiarskich, np.: festiwale winiarskie, 

różnego rodzaju prezentacje (degustacje) win.

restauratorów czy kucharzy, itd. 
4. turystyka filmowa: podróże śladami gwiazd filmu (aktorów, reżyserów) 

i ich dzieł, stwarzające okazję do indywidualnego przeżywania utwo-
rów. Turystyk filmowa obejmuje:       

•	 wyjazdy do miejsc przedstawionych w filmach (autentyczne 
miejsca wykorzystywane jako sceneria kręconego filmu, np. 
Sandomierz w popularnej produkcji „Ojciec Mateusz”, Barce-
lona w “Vicky Christina Barcelona”, miejsca w Wielkie Brytanii 
związane z Harrym Poterem: Lacock Abbey, Gloucester Cathe-
dral, Alnwick Castle, Oxford University)

•	 wizyty na planach filmowych;
•	 wizyty w parkach tematycznych np. Walt Disney Studios; Park Fil-

mowy Babelsberg koło Poczdamu i Berlina;
•	 uczestnictwo w zorganizowanych wyjazdach do plenerów filmowych
•	 uczestnictwo w zorganizowanych wycieczkach, w których 

oglądane są domy gwiazd filmowych i celebrytów (głównie w Hol-
lywood);

•	 wyjazdy na festiwale filmowe (np. Festiwal Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, Tarnowska Nagroda Filmowa w Tarnowie)

•	 Nowoczesne technologie – internet zwiększa się znaczenie 
i wykorzystywanie internetu w zdobywaniu informacji oraz na-
bywania produktów turystycznych. Coraz częściej turyści planują 
podróże indywidulanie; nie korzystają z biur podróży. Turyści coraz 
chętniej samodzielnie organizują sobie wyjazdy, samodzielnie 
konstruują pakiety. Branża turystyczna (atrakcje turystyczne, or-
ganizacje odpowiedzialne za promocję i rozwój miejsc i regionów) 
powinna dostosować przekaz oraz narzędzia marketingowe do 
zmian.   

•	 Promocja i marketing miejsc – marketing terytorialny to obec-
nie jedna z ważniejszych dyscyplin marketingowych. Polega na 
zarządzaniu zmierzającym do zaspokojenia potrzeb i pragnień 
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mieszkańców oraz in
•	 teresariuszy zewnętrznych (turystów,  inwestorów, studentów 

i innych grup atrakcyjnych dla danego miejsca). 
•	 Świadomość zrównoważonego rozwoju – działania związane 

z ochroną środowiska będą się nasilać. Ponadto rozwijać się 
będą podróże do miejsc, które wykorzystują produkt lokal-
ny, gdzie miejscowa ludność chętnie ich przyjmie, zaoferuje 
domową kuchnie opartą o lokalne składniki i tradycję26. 

Zmiany na rynku turystycznym są również następstwem zmian pokoleniowych, 
które współcześnie obserwujemy. Za pokolenie uznaje się wyodrębnioną grupę 
ludzi, którą łączy podobny czas urodzenia oraz znaczące wydarzenia, jakie 
miały miejsce przed narodzinami, a także w trakcie dorastania27.  Analizując 
przemiany społeczne, wyróżnić możemy następujące pokolenia:

Dla branży turystycznej ważnym pokoleniem jest pokolenie Z, które wchodzi 
na rynek pracy i ma teraz maksymalnie 26 lat, choć niektóre źródła za dolną 
granicę przyjmują nawet 1990 rok, a inne 2000 rok. W przeciwieństwie do 
Milenialsów, czyli tych którzy urodzili się w latach 1980-1994, którzy stopniowo 
wkraczali do świata cyfrowego,  pokolenie Z mają do czynienie z nowoczesnymi 

•	 pokolenie Silent – dorastanie kształtowało doświadczenie wojenne, osoby 
urodzone w latach 1922–1944,

•	 pokolenie Baby Boomers – pokolenie powojennego wyżu, urodzeni w la-
tach 1945–1964,

•	 pokolenie X – poświęceni pracy, osoby urodzone w latach 1965–1980,
•	 pokolenie Y „Millenialsi” – wychowani w dobrobycie, osoby urodzone w la-

tach 1980 – 1994,
•	 pokolenie Z (lub pokolenie C, od angielskiego słowa connected, czyli 

podłączeni do sieci) – osoby urodzone po 1993 roku

technologiami już od urodzenia. Przedstawiciele pokolenia Z nie znają świata bez 
komputera, telefonu, internetu i innych gadżetów elektronicznych. Pokolenie Z to 
osoby przedsiębiorcze, otwarte, bezpośrednie, znające języki obce, odczuwające 
ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami i mające wielkie plany na przyszłość. 
Uznawani są za pokolenie spędzające mało czasu w „realnym” świecie. Gene-
racja Z chce poznawać nowych ludzi, nie boją się podróżować i budować relacje 
społeczne, przy czym informacje czerpią z sieci internetowej, są nastawienie na 
szybkie wyszukiwanie informacji. Chętnie dzielą się wiedzą w internecie, dobrze 
znają zagrożenia jakie czyhają w sieci. Niestety, w pracy nie wiążą się z jednym 
pracodawcą – chętnie i często zmieniają pracę. Nie boją się mobilności, są gotowi 
przeprowadzić się do innego kraju za pracą, cenią swobodę i elastyczny czas pra-
cy. Ponadto cenią dynamiczne środowisko pracy i świetnie odnajdują się w pracy 
zdalnej. Najbardziej pożądane zawody to te związane z branżą komputerową, 
e- marketingiem, e-commercem,  branżą artystyczną czy biotechnologią. Mają 
silna potrzebę zmieniania świata i coraz chętniej otwierają własne działalności 
gospodarcze. Przy projektowaniu oferty turystycznej, należy pamiętać, że im 
młodsze pokolenie tym bardziej jest odkrywcą niż turystą, oczekuje spersonali-
zowanej oferty, preferuje wyjazdy na tzw. własną rękę (sam w sieci szuka i rezer-
wuje noclegi, wejścia do atrakcji turystycznych, które wyszukał w sieci internetowej 
bądź podpatrzył u znajomych na profilach w mediach społecznościowych, rodzaj 
transportu - nierzadko wybiera kilka linii lotniczych podczas jednej wyprawy; na 
wakacje leci jedną linią a wraca inną, z innego lotniska). Dla najmłodszego pokole-
nia wydaje się, że sposób podróżowania nie ma znaczenia, lecz ważne jest w ogóle 
przemieszczenie się z miejsca na miejsce, w tym poszukiwanie oryginalnych, nie-
odkrytych jeszcze miejsc w drodze do określonego celu podróży.

26. Marzena Lemanowicz, Krystyna Krzyżanowska, Turystyka i rekreacja jako źródło wartości dla 
klienta, warszawa 2021, str. 14-15

27. K. Macky, D. Gardner, S. Forsyth: Generational differences at work: introduction and overwiev, 
“Journal of Managerial Psychology” 2008, nr 23, s. 857–861.



48 49

Poza wyżej wymienionymi trendami pojawiły się 
w branży turystycznej takie zjawiska:

•	 Coraz bardziej rozpoznawalne są marki miast i regionów niż kraje 
w których się znajdują. Na niektórych rynkach zagranicznych marka 
„Kraków” jest o wiele bardziej znana niż marka „Polska”. Na pewno trend 
przyspieszył z chwilą rozwoju tanich połączeń lotniczych realizowanych 
przez tzw. low costy.

•	 Ekonomia współdzielenia się („sharing economy”) – coraz częściej 
pokolenie Y („Milenialsi”) czy pokolenie Z nie posiada samochodu czy 
roweru, gdyż korzysta z samochodów, skuterów i hulajnóg na minuty, 
z wypożyczalni rowerów. W związku z faktem, iż nie przywiązują się do 
jednego miejsca pracy, często ją zmieniają a to wiąże się ze zmianą miej-
sca zamieszkania – nie posiadają mieszkania lecz wynajmują. Co więcej 
chętnie wyjeżdżając na wakacje wynajmują innym turystom z drugiego 
końca świata. Sami z tej formy korzystają.

•	 Nowe segmenty turystów – hipstersi, łowcy przygów, fit-loversi, turyści 
cyfrowi 

•	 Nowe kanały dystrybucji - skrócenie łańcucha dostaw
•	 Spersonizowane oferty turystyczne 
•	 Nowe narzędzia komunikacji marketingowej:

Zaangażowanie współczesnego pokolenia turystów warto budować na zasa-
dzie „3xF” (fun, friends, feedback; z języka angielskiego:  zabawa, znajomi 
(przyjaciele), opinia, informacja zwrotna), której wdrożenie pozwala wzbudzić 
zainteresowanie grą i rozpropagować ją głównie poprzez internet, a także 
zmotywować jej uczestników do doskonalenia i sprawdzania wiedzy. Nowo-
czesna animacja turystyki zmierza do upowszechnienia innowacyjnych form 
zwiedzania obszarów turystycznych obejmujących:

1. Trend pierwszy - Ekologia: z roku na rok rośnie świadomość 
ekologiczna konsumentów a od pewnego czasu trwa moda na 
ekologię a pandemia spowodowała że jeszcze chętniej klienci 

kupują produkty które są oznaczone znaczkiem bio. Widzimy proekolo-
giczne działania przedsiębiorstw: od wykorzystywania biodegradowalnych 
opakowań, rezygnacja z opakowań plastikowych na rzecz wielokrotnego 
użytku czy biodegradowalnych, poprzez wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii (popularne w ostatnim czasie panele fotowoltaiczne instalowa-
ne nie tylko w domach jednorodzinnych, ale w firmach, instytucjach publicz-
nych), ograniczanie papieru poprzez wystawianie dokumentów finansowych 
i księgowych w formie elektronicznej i podpisywanie ich za pomocą e-pod-

O tym jak ważne obecnie są takie wartości jak lokalność, ekologia świadczą 
wymagania konsumentów w roku pandemicznym 2020. Epidemia ko-
ronawirusa dodatkowo wyostrzyła istniejące już wymogi konsumenckie, jak 
i wykreowała nowe. Prowadząc biznes, w tym biznes turystyczny warto znać 
najnowsze potrzeby i oczekiwania klientów29:

•	 interaktywne i kreatywne gry w otwartej przestrzeni,
•	 improwizacje wydarzeń historycznych i kulturalnych28  

1. Inbound: wzbudzenie zainteresowania daną atrakcja czy destynacją 
wśród użytkowników internetu 

2. Storytelling: niezwykle spopularyzowane narzędzie marketingowe, 
jakie wykorzystuje się w promowaniu danego miejsca, atrakcji 
polegające na  opowiadaniu historii danego miejsca w sposób 
pobudzający wyobraźnię i wzbudzający emocje.

3. Grywalizacja  lub gryfikacja, gamifikacja (gamification): to 
poznawanie obszarów turystycznych w sposób aktywny; wykorzys-
tanie techniki znanej z gier fabularnych i komputerowych do mo-
dyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami w celu 
zwiększenia ich zaangażowania. Technika ta bazuje na osiąganiu saty-
sfakcji z podejmowania wyzwań, rywalizacji i współpracy.

4. Wypieranie tradycyjnych portali informacyjno-promocyjnych przez media 
społecznościowe i aplikacje

1

28. Iwona Połucha, „Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej”; W: Uniwersytet 
Szczeciński, zeszyty naukowe nr 847, Szczecin 2015, Ekonomiczne problemy turystyki, nr 1 (29), Szc-
zecin 2015 rok, str. 58

29. https://grupaeurocash.pl/blog/zadowolony-konsument-5-najwazniejszych-trendow-w-2020-roku 
[odczyt w dniu 20 sierpnia 2021 roku]
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pisów aż po samochody hybrydowe czy elektryczne. Ten trend wymuszany 
jest także przez prawo, które mocno preferuje działania proekologiczne 
i zmusza np.  organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu 
terytorialnego aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych 
pojazdów wynosił co najmniej 10% od 1 stycznia 2022 roku a udział autobusów 
zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej 5% od 1 stycznia 
2021 roku30. Innymi ciekawymi proekologicznymi działaniami są coroczny 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Promowane są wszelkie 
zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower, hulaj-
noga czy ruch pieszy. Władze samorządowe oraz inne zaangażowane pod-
mioty starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia 
i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia. Kulmina-
cyjnym momentem w trakcie ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający 
22 września. Również w branży turystycznej widzimy coraz częściej działania 
nakierowane na ekologię, od nacisku aby podróże krajowe czy na krót-
kie dystanse (do 1000 km) były realizowane przez kolej a nie transportem 
lotniczym, działania edukacyjne (np. podróżni, którzy na stronie inter-
netowej największego 
przewoźnika kole-
jowego PKP Inter-
city będą sprawdzać 
połączenia  dowiedzą 
się, jaki ślad węglowy 
p o z o s t a w i  i c h 
podróż pociągiem 
i o ile korzystniejsza 
dla środowiska będzie 
pod tym względem 
w porównaniu z inny-
mi środkami transpor-
tu) po działania pro-
mocyjne (np. konkurs 
Polskiej Organizacji Ry
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Turystycznej „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”, skierowany do centrów 
i punktów informacji turystycznej oraz lokalnych i regionalnych organizacji 
turystycznych, którego celem była promocja idei proekologicznego stylu życia 
i pracy w turystyce). Ponadto coraz powszechniejsze staje się również dbanie 
o skrócenie łańcucha dostaw, które przekłada się na zmniejszenie śladu 
węglowego oraz wyjście naprzeciw konsumentom, którzy chętnie sięgają 
po lokalne produkty.

Trend drugi – produkt lokalny (głównie w rozumieniu 
spożywczego produktu produkowanego lokalnie): coraz częściej 
wybieramy nasze rodzime produkty, wyprodukowane w najbliższej 

okolicy niż produkty zagraniczne. Badania „Buy Locally Index” wskazały iż 
wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskiej jedynie w Hiszpanii wi-
doczny jest większy patriotyzm konsumencki niż w Polsce. Polacy chętniej 
kupują lokalne produkty, niż kojarzeni często z patriotyzmem gospodarczym 
Francuzi czy Holendrzy. Pod tym względem wyprzedzamy również Niem-
ców. Polacy wolą jeść to co lokalne, gdyż takie produkty stają się synoni-
mem wysokiej jakości, świeżości, bezpiecznych składników czy prostych – 
„nieulepszonych” receptur. Pandemia koronawirusa „wspomogła” niejako 
promocję produktów lokalnych. Aby pomóc firmom przetrwać pandemię, 
lokcdowny namawiano na wspieranie lokalnych przedsiębiorstw. Klienci 
mając na uwadze trudną sytuację niezależnych lokalnych piekarni, sklepów 
spożywczych czy producentów żywności częściej decydowali się na ich 
ofertę, pomimo że nie zawsze była najatrakcyjniejsza cenowo, np. zbiórki 
w internecie, zamawianie i kupowanie do domu żonkili, których rolnicy nie 
mogli sprzedać z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu 
w Wielkanoc 2020 roku, zakup chryzantem w listopadzie 2020 roku w związku 
z zamknięciem cmentarzy w święto Wszystkich Świętych czy skrzykiwanie się 
w mediach społecznościowych aby kupować nadmiar wyprodukowanego 
pieczywa w małej, rodzinnej piekarni w Tarnowie przed jednym ze świąt 
w lockdownie w 2020 roku. W tym miejscu warto przypomnieć badania jakie 
zostały przeprowadzone w 2020 roku w powiecie płockim na Mazowszu na 
grupie 300 konsumentów. Badania pokazały, iż 61% respondentów kupuje 

2

30. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 110, 1093)
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produkty tradycyjne i regionalne, 26% nie kupuje ale chce to zmienić a tyl-
ko 13% nie kupuje i nie zamierza zmienić swoich nawyków konsumenckich. 
Prawie wszyscy konsumenci, którzy dokonują zakupów jako powód podają 
walory smakowe. Inne powody zakupów to wysoka jakość produktów. Kon-
sumenci nabywają produkty okazjonalnie na jarmarkach i podczas targów 
(77%), w hipermarkecie (8,5%) w sklepach ze zdrową żywnością (5,7%) oraz 
w sklepach osiedlowych (3,8%). W tymże badaniu niewielki odsetek stanowiły 
odpowiedzi: na bazarach, podczas wyjazdów urlopowych czy zakup w miej-
scu wytworzenia. Respondenci jako powód zakupów wskazali: walory sma-
kowe (30%), świeżość i zdrowie (20%), względy zdrowotne swojej rodziny 
(19%), skojarzenia z regionem, z którego pochodzi i z tradycją rodzinną (10%). 
Pojedyncze odpowiedzi to: „lubię poznawać nowe produkty”, „znam je od 
dziecka” oraz „ponieważ mają wyższą jakość”31.

Trend piąty – coraz szybsza digitalizacja sklepów: począwszy od 
sklepów spożywczych, przez markety budowlane czy sportowe – 
wszędzie widzimy ułatwienia w zakupach, które charakteryzują 

się mniejszą obsługą i mniejszym kontaktem z drugim człowiekiem, m.in. 
samoobsługowe kasy. Sprzedawca staje się doradcą prowadzącym za rękę 
klienta. W sieci coraz częściej na infoliniach „pracują” chatobty (inteligentni 
asystenci) którzy prowadzą z nami rozmowę, doradzają, realizują zamówie-
nia czy przyjmują reklamacje. Coraz częściej wdrażane są rozwiązania 
wielokanałowe: 

•	 Maszyny paczkowe w sklepie lub przy sklepie (odbiór złożonych online 
zamówień dostarczanych tam z zewnątrz – z magazynu sklepu inter-
netowego danej sieci lub dowolnych innych sklepów online);

•	 Click-and-collect, czyli „zamów online, odbierz w sklepie” (najczęściej 
zakupy kompletowane są z magazynu lub wręcz z półek danego sklepu);

•	 E-grocery z dostawą do domu (dostawy do drzwi zamówień ze skle-
pu spożywczego online zwykle z centralnych magazynów – logistyka 
niezależna od fizycznych lokalizacji sklepów);

•	 Dark-store, czyli średniej wielkości sklep będący śródmiejskim maga-
zynem spożywczym -zamówienia online przygotowuje do odbioru click-
and-collect lub dostarcza do wskazanego punktu odbioru w okolicy albo 
bezpośrednio do domu;

•	 Sklepy vendingowe lub autonomiczne – Zakupy samoobsługowe po-
przez integrację aplikacji mobilnych z kasami samoobsługowymi32.

Trend trzeci – doświadczenie klienta: klienci kupują, poza 
produktem, który powinien charakteryzować się wysoką jakością 
i odpowiadać na potrzeby klienta, również doświadczenie oraz 

emocje jakie wzbudza w nich marka. Dla klienta coraz ważniejsze staje 
się miejsce i przestrzeń w którym sprzedawane są produkty. Konsumenci 
zwracają uwagę na takie elementy jak: wygląd sklepu, przestrzeń wokół nie-
go, czystość ścian, witryna sklepowa. Bardzo ważne jest dla klienta jakość 
obsługi klienta, przeszkolony i doświadczony personel. Ponadto klienci 
zwracają uwagę na ubiór służbowy.  

Trend czwarty – dynamiczny wzrost e-commerce: pandemia 
Covid-19 przyspieszyła sprzedaż produktów przez internet 
a zagrożenie związane z COVID-19 i lockdown spowodowały, 

że polscy klienci pokonali kluczowe bariery związane z zakupami online 
– brak możliwości obejrzenia produktu, oczekiwanie na dostawę i koszty 
wysyłki. Pandemia spowodowała wzrost sprzedawców w internecie. Obec-
nie e-commerce to nie tylko wygoda ale i bezpieczeństwo.  

3

5

4

31. Produkt lokalny i tradycyjny dla społeczności lokalnej, Powiat Płocki, 2020 rok. 32. https://grupaeurocash.pl/blog/zadowolony-konsument-5-najwazniejszych-trendow-w-2020-roku 
[odczyt w dniu 20 sierpnia 2021 roku]
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Magazyn podróżniczy Addnature.pl zapytał ekspertów w dziedzinie 
podróżowania -   blogerów turystycznych, o nowy trend w podróżowaniu 
– o turystyce lokalne33: 

“Za nami rok pandemii i wiele obserwacji z nią związanych. W pierwszych 
miesiącach po dotarciu wirusa do Europy panował czas, który nazywamy okre-
sem szoku i niedowierzania. W tym czasie wiele osób łudziło się, że to musi 
szybko minąć. Linie lotnicze kusiły tanimi biletami, ludzie latali do kierun-
ków, które w znacznej mierze opierały się na turystyce właśnie (Grecja, Wyspy 
Kanaryjskie, Madera etc). Wiele ciekawych planów zagranicznych można było 
zrealizować jeszcze latem minionego roku, jednak w tym samym czasie coraz 
mocniej rozwijała się turystyka lokalna i krajowa - tak jakby ludzie czuli, że 
to czas, aby odkrywać to, co bliskie a tym samym nie ryzykować: anulowania 
lotów, nagłej zmiany planów czy kwarantanny po przylocie lub powrocie. Jesień 
oraz kolejne wzrosty zdecydowanie zmniejszyły zainteresowanie wyjazdami 
zagranicznymi i najprawdopodobniej utwierdziły miłośników podróży, że do 
skutecznego zaszczepienia większości populacji, lepiej skupić się na tym, co 
blisko. Utrwalenie tych trendów można było obserwować tak jesienią jak i zimą, 
gdy całe rzesze ludzi skierowało się w polskie góry - tak w wysokie Tatry jak 
i pasma Beskidów, Sudetów, Karkonoszy. Zimowa turystyka górska przeżyła 
swój renesans i z pewnością także w sezonie wiosenno-zimowym, spotykać 
będziemy rzesze rodaków na południu Polski. Tak zwany wysoki sezon przynie-
sie jednak także powrót łudzi nad morze, na obszar wielkich jezior oraz do 
wschodniej Polski. Stawianie na wakacje w kraju to teraz oczywistość, jednak 
jeszcze ciekawsze jest to, jak ten nowy trend jest rozwijany wśród miłośników 
podróżowania - coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w kampery, 
którymi może jeździć po kraju, w modzie są rowery turystyczne, co pokazuje, że 
atrakcyjne są nie tylko wyjazdy krajowe i lokalne, ale także aktywne spędzanie 
czasu. To z kolei, jak wiadomo, służy zdrowiu, co w czasach pandemii jest 
najważniejsze.”

Marcin Wesołowski, autor strony podróżniczej Wojażer www.wesolowski.co 

33. https://www.addnature.pl/info/lokalna-turystyka-nowy-trend-w-swiecie-postpandemicznym/ 
[odczyt dnia 3 września 2021 roku]

Na pytanie czy turystyka lokalna, to najlepszy sposób na podróżowanie 
w dobie pandemii blogerka Agnieszka Ptaszyńska właścicielka portalu 
„Zależna w podróży”:

„Oczywiście, że tak! Powiem więcej - w czasach gdy hotele są pozamykane, 
a my z jakiegoś powodu nie jesteśmy przekonani do namiotów, najlepszymi 
wycieczkami okazują się wyjazdy jednodniowe, do miejsc oddalonych maksy-
malnie o dwie godziny od domu. Sama w ciągu ostatniego roku odwiedziłam 
wszystkie parki krajobrazowe w promieniu 80 km od mojego wielkopolskiego 
Leszna, a w Dolinie Baryczy, która jest naszym ulubionym miejscem na takie 
wypady, znam już każdy kamień.

Ten trend oczywiście bardzo wyraźnie widać w statystykach na blogu. 
Dawniej najczęściej czytanymi artykułami były te o Sycylii i Izraelu. Dziś 
czytelnicy pytają, co można zobaczyć na Śląsku, albo jakie nieznane miejsca 
w Wielkopolsce warto odwiedzić. Podobnie na grupie “Pokaż dzieciom Polskę 
i świat” - tam też polecamy sobie lokalne szlaki, a w pytaniach zaznaczamy, że 
zależy nam na dojeździe w godzinę.

Pandemia jest przerażająca. Chciałabym, by nigdy się nie zdążyła. Ale skoro 
już jest, to warto docenić, że dzięki niej ludzie poznali swoje własne okolice, 
a wiedza o lokalnej przyrodzie, zabytkach i zwyczajach z tygodnia na tydzień. 
Jest coraz bardziej pogłębiona.”

Natomiast Anna Żuchlińska z portalu www.wszedobylscy.com twierdzi że 
pandemia wywróciła życie do góry nogami, zmieniła wszystko:  

„Jak pandemia zmieniła podróżowanie? Nie da się ukryć, że pandemia całkowicie 
wywróciła życie do góry nogami. Niemal z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci 
w domach. Niektórzy w pośpiechu musieli wracać z podróży, czasem nawet z dru-
giego końca świata. Trochę po cichu liczyliśmy, że może ta sytuacja związana z ko-
ronawirusem szybko się ustabilizuje i w niedalej przyszłości będziemy mogli znowu 
wrócić do swojej codzienności, podróży i drobnych przyjemności, jak wyjście do re-
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stauracji. Rzeczywistość okazała się bardziej bezlitosna. Coraz to nowsze obostrze-
nia, kasowane loty, konieczność wykonywania testów czy wprowadzane na ostatnią 
chwilę ograniczenia sprawiły, że zagraniczne podróże stanęły pod wielkim zna-
kiem zapytania Trudno było cokolwiek zaplanować. Ale nieodparta chęć rusze-
nia w drogę, złapania oddechu i zapomnienia choć na chwilę o trudnej sytuacji 
sprawiła, że ludzie zaczęli szukać ciekawych miejsc tu, na miejscu. Gdy ograni-
czona została działalność hoteli i obiektów noclegowych, okazało się, że nawet 
najbliższa okolica świetnie nadaje się na mikrowyprawy. Prawdziwy boom zaczęły 
przeżywać wypożyczalnie kamperów, do łask wróciły wakacje pod namiotem. 
Kiedy zamknięte zostały muzea i instytucje kultury, a także restauracje, miasta 
opustoszały. Zaczęliśmy szukać wytchnienia blisko natury. Niektórzy po dłuższym 
czasie odkurzyli rowery i ze zdziwieniem stwierdzili, że mamy w Polsce naprawdę 
malownicze trasy rowerowe. A i kajaki dawno nie miały już takiego wzięcia! Z jed-
nej strony pandemia pokazała nam, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, by 
doskonale spędzić czas. Polska ma naprawdę wiele do zaoferowania. Morze i góry, 
las i jeziora. Piękne trasy na rowery, atrakcyjne szlaki kajakowe. Z drugiej strony 
doceniliśmy w końcu to, jak swobodnie wcześniej mogliśmy podróżować - gdzie 
i kiedy chcieliśmy. Zdaliśmy sobie sprawę, ile radości może przynieść zwykłe wyjście 
do restauracji w gronie znajomych. I choć my tęsknimy już za tymi nieco dalszymi 
podróżami, to wiemy, że w Polsce też nie można się nudzić!”

Pandemia koronawirusa przyspieszyła zmiany związane z ekologią, 
lokalnością czy rozwojem wielokanałowej sprzedaży produktów i usług w tym 
przede wszystkim przez internet oraz wykorzystywaniem nowoczesnych tech-
nologii (w tym internet rzeczy). Te zmiany widać również w sektorze turystycz-
nym. Podczas opracowywania oferty turystycznej bazującej na produkcie tu-
rystycznym nie nie można zapomnieć iż podróżowanie już nigdy nie będzie 
takie jak kiedyś. Podczas pandemii upowszechniły się mikropodróże, tu-
rystyka lokalna (staycation) i slow travel. Turyści chętnie wybierali na nocle-
gi domki w leśnej głuszy, apartamenty i wszystko to, co nie jest hotelowym 
molochem. Coraz większą popularnością cieszy się turystyka kamperowa  
(kampery, przyczepy kampingowe) jako forma turystyki rodzinnej. 
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