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Ten	 moduł	 szkoleniowy	 jest	 częścią	 cyklu	 modułów	 szkoleniowych	 dotyczących	
turystyki	 kulturowej,	 kóre	 zostały	 opracowane	 w	 ramach	 programu	 Erasmus+	
Partnerstwo	strategiczne	EUROPETOUR.	
Europetour	 jest	 inicjatywą	 europejską,	 która	 zmierza	 do	 tego,	 aby	 podkreślić	
dziedzictwo	 kulturowe	 Europy	 i	 poprzez	 to	 wesprzeć	 obszary	 wiejskie	 przy	
uwzględnieniu	ekonomicznego	potencjału	turystyki	kulturowej	
Więcej	informacji	(w	języku	angielskim):	http://www.europetour.tips	
zdjęcia:	Wolfgang	Eisenreich,	Kees	Grootswagers,	Elena	Paschinger	
	

	
	

Ta	publikacja	podlega	licencji	creative	commons	–	niekomercjalnemu	
przekazywaniu	z	podaniem	nazwy	źródła	na	warunkach	jak	4.0	International	
License.	
Poniższe	dzieło	mogą	Państwo	dowolnie	

• Kopiować,	przekazywać	je	na	dowolnym	nośniku	i	w	dowolnym	formacie	
• Dopasować	lub	przekształcać	i	bazować	na	tym	materiale	

Należy	przytym	zachować	następujące	warunki:	
• podać	nazwę:	Należy	podać	nazwę	źródła,	link	do	licencji	i	wskazać,	czy	

zostały	dokonane	zmiany.	
• NonCommercial:	Nie	wolno	wykorzystywać	tego	materiału	do	

komercyjnych	celów.	
• ShareAlike:	Jeśli	na	nowo	układany	jest	materiał,	przekształcany	lub	na	

nim	się	bazuje,	należy	nowe	artykuły	opublikować	na	zasadach	tej	samej	
licencji	jak	oryginal.	

	
	

	
Wsparcie	Komisji	Europejskiej	w	celu	powstania	tej	publikacji	nie	stanowi	potwierdzenia	jej	treści,	

która	odzwierciedla	jedynie	punkty	widzenia	jej	autorów.	Komisja	Europejska	nie	może	być	
odpowiedzialna	za	wykorzystywanie	zawartych	w	niej	treści.		

	
numer	projektu:	2015-1-DE02-KA202-002325	
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Na	temat	tego	modułu	szkoleniowego:	
	

Marketing-mieszany	 rozumiany	 jest	 jako	 przejście	 od	 strategicznej	 koncepcyjnej	
fazy	 do	 taktycznego	 operacyjnego	 wprowadzania	 na	 rynek.	 W	 tym	 module	
zostaną	wyjaśnione	różne	instrumenty	marketingu	oraz	ich	sposób	oddziaływania.	
	
	
Część	1	4	litery	„P”		marketingu	
część	2	strategie	produktowe		
część	3	strategie	cenowe	
cześć	4	wdrażanie	strategii		
część	5	strategie	komunikacji	
część	6	Piąte	„P“	w	marketingu	mieszanym	

Państwa	cele	szkolenia	
	

Po	 tym	 module	 szkoleniowym	 będą	 Państwo	 w	 stanie	 przedstawić	 opinii	
publicznej	Państwa	produkty	i	usługi.		
	
Będą	Państwo	 rozumieć	co	oznacza	marketing	mieszany	dla	Państwa	produktów	
kulturowych.	
	
Będą	 Państwo	 znać	 i	 rozumieć	 najważniejsze	 filary	 marketingu	 mieszanego:	
produkt,	pozycjonowanie,	cena	(od	angielskiego	price)	i	promocja.	
	
Będą	Państwo	rozumieć	korzyści,	które	wynikają	ze	strategii	produktowej.	
	
Będą	Państwo	wiedzieć	więcej	o	strategii	cenowej	dla	produktów	i	usług	turystyki	
kulturowej.	
	
Będą	 Państwo	 poinformowani	 o	 różnych	 strategiach	 dystrybucji	 dla	 Państwa	
produktów	i	usług.		
	
Nauczą	się	Państwo	więcej	o	strategiach	komunikacji	i	promocji.		

	
	
	
	
	



	

	

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 4 – MARKETING MIESZANY W TURYSTYCE 
KULTUROWEJ 

	
	

 

	

	
9	

	

Spis	treści	
	
Na	temat	tego	modułu	szkoleniowego	....................................................................	7	

Państwa	cele	szkoleniowe	........................................................................................	8	

1.0	 Cztery	litery	„P“	marketingu	mieszanego	....................................................	12	

1.1	 	Produkt	.................................................................................................	13	

1.2	 	Cena	(od	angielskiego	price)	................................................................	13	

1.3	 	Promocja:	Reklama&	Komunikacja	......................................................	14	

1.4	 	Pozycjonowanie:	Dystrybucja	i	pozycjonowanie	na	rynku	...................	14	

1.5	 	Do	czego	służy	marketing	mieszany?	...................................................	14	

Check-lista	..........................................................................................................	16	

Ćwiczenie	17:	Jak	marketing	mieszany	mogłby	wyglądać	w	Państwa	
przedsiębiorstwie?	.............................................................................................	18	

2.0	 Strategia	produktowa	..................................................................................	20	

2.1	 Kategorie	produktów	............................................................................	20	

2.2	 Marketing	mieszany	..............................................................................	21	

2.3	 Produkt	mieszany	..................................................................................	21	

2.4	 W	celu	zrozumienia	korzyści	wynikających	z	produktów	......................	21	

2.5	 Decyzje	powiązane	z	produktami		.........................................................	22	

Ćwiczenie	18:	Proszę	rozwinąć	Państwa	produkt	mieszany!	.............................	23	

3.0	 Polityka	cenowa	...........................................................................................	25	

3.1	 „Cost	Plus“	............................................................................................	25	

3.2	 Bazując	na	wartościach	.........................................................................	26	

3.3	 Konkurencja	..........................................................................................	26	

3.4	 Rabaty	...................................................................................................	26	

3.5	 Psychologicznie	.....................................................................................	26	

Ćwiczenie	19:	Proszę	zaplanować	swoją	własną	politykę	cenową!	...................	28	

4.0	 Polityka	drystybuowania	..............................................................................	30	

4.1	 Sprzedaż	bezpośrednia:	Istnieje	więcej	niż	tylko	jeden	sposób	............	30	

4.1	 Sprzedaż	poprzez	pośredników	............................................................	31	



	

	

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 4 – MARKETING MIESZANY W TURYSTYCE 
KULTUROWEJ 

	
	

 

	

	
10	

	

Ćwiczenie	20:	Polityka	dystrybuowania:	Proszę	znaleźć	bezpośrednie	drogi	dla	
swoich	ofert!	......................................................................................................	32	

5.0	 Reklama	&	Polityka	komunikacji	..................................................................	34	

5.1		 Reklama	................................................................................................	34	

5.2	 Targi	turystyczne	...................................................................................	35	

5.3	 Propaganda	za	pomocą	poczty	pantoflowej	.........................................	35	

5.4	 Regionalne	radio	...................................................................................	35	

5.5	 Regionalna	telewizja	.............................................................................	35	

5.6	 Promocja	/	Public	Relations	(PR)	...........................................................	36	

Ćwiczenie	21:	Proszę	zaplanować	swoją	własną	politykę	komunikacji!	.............	37	

6.0	 Piąte	„P“	w	marketingu	mieszanym	.............................................................	39	

6.1	 Ludzie	(od	agielskiego	people)	decydują	o	Państwa	produktach	i	
usługach		............................................................................................................	39	

6.2	 Pracownicy	rozmawiają	z	Państwa	gośćmi	...........................................	39	

6.3	 „Klient	jest	królem“	–	a	klientka	królową!	............................................	40	

Ćwiczenie	22:	Ludzie	(people)	budują	Państwa	sukces!	Proszę	określić	i	
wzmocnić	Państwa	piąte	„P“!	............................................................................	42	

Najlepszy	przykład:	Sztuka,	rękodzieło	&	kulinaria	w	kreatywnych	podróżach	
poprzez	Austrię	...........................................	43Fehler!	Textmarke	nicht	definiert.	

Najlepszy	przykład:	Kazanlak	i	podróże	kulturowe	poprzez	Bałkany	.....	44Fehler!	
Textmarke	nicht	definiert.	

Najleprzy	przykład:	Szlak	Świętego	Toribio	z	Liébana	........................................	45	

7.0	 EUROPETOUR	...............................................................................................	46	

7.1Doskonalenie	Europejskiej	turystyki	kultorowej	w	obszarach	wiejskich	.......	46	

7.2	 10	partnetrów	–	8	Europejskich	regionów	–	wspólne	cele	...................	48	

7.3	 Podziękowanie	i	kontakt	.......................................................................	49	
	



	

	

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 4 – MARKETING MIESZANY W TURYSTYCE 
KULTUROWEJ 

	
	

 

	

	
11	

	

	

	

Część	1:	
4	litery	„P“	

w	marketingu	
mieszanym	
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1.0	 Cztery	litery	„P“	marketingu	mieszanego		
	

Pojęcie	„marketing	mieszany“	jest	ogólnym	wyrażeniem	w	celu	opisania	jak	mogą	
Państwo	swoje	produkty	i	usługi	przedstawić	opinii	publicznej.	Cztery	litery	„P“	są	
przy	 tym	 drogą	 (sposobem)-	 przypuszczalnie	 najbardziej	 znanym	
charakteryzującym	marketing	mieszany.	Cztery	 litery	„P“	pochodzą	w	oryginale	z	
języka	angielskiego:		
Te	cztery	litery	„P“	to:	
•	Product-	produkt	
•	Place-	pozycjonowanie	
•	Price	-	cena	
•	Promotion-	promocja	
	

	
	
Illustration:	http://marketingmix.co.uk/4ps-in-marketing	/	
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W	celu	uproszczenia	będziemy	w	tym	module	najczęściej	używać	słowa	produkt,	
niezależnie	od	tego,	czy	chodzi	o	konretne	przedmioty	np.	dzieła	sztuki	czy	książki	
czy	tez	niematerialne	usługi:	tu	noclegi,	oprowadzania,	koncerty	lub	podobne.		
	
Zasadniczo	 marketing	 mieszany	 pomoże	 Państwu	 zrozumieć,	 co	 może	 być	
Państwa	 produktem	 turystyki	 kulturowej,	 jak	 się	 go	 starannie	 wprowadza	 do	
opinii	 publicznej.	 Państwa	 produkt	 może	 zostać	 na	 podstawie	 tych	 czterech	
elementów	przygotowany	pod	względem	ceny,	dystrybucji,	 reklamy/komunikacji	
oraz	także	samego	produktu.	
	
W	 kolejnych	 akapitach	 znajdą	 Państwo	 krótkie	 podusmowanie	 tych	 czterech	
elementów.	
	
	

1.1	 	Produkt	
	

W	 turystyce	 kulturowej	 produkt	 może	 być	 albo	 usługą	 niematerialną	 albo	
wymiernym	 dobrem.	 Zasadniczo	 produkt	 powinien	 odpowiadać	 specyficznym	
oczekiwaniom	i	potrzebom	odwiedzających.	Produkty	powstają	z	reguły	zgodnie	z	
naturalnym	 cyklem	 życiowym.	 Dlatego	 powinni	 się	 Państwo	 starać,	 aby	 każdy	
przypadek	 zaplanować	 szczegółowo.	 Jeśli	 odnajdują	 Państwo	produkt	 dla	 siebie,	
mogą	go	Państwo	także	zidentyfikować	dla	odpowiedniej	grupy	odwiedzających.	
	

1.2	 	Cena	
	

Cena	 odzwierciedla	 Państwa	 oczekiwania	 cenowe,	 którą	 Państwa	 goście	 zapłacą	
za	 Państwa	 produkt	 lub	 usługę.	 Takie	 kształtowanie	 ceny	 może	 mieć	 zarówno	
pozytywne	 jak	 i	 negatywne	 skutki	 dla	 sprzedaży.	 To	 zależy	 bardziej	 od	 tego	 jak	
Państwa	goście	 spostrzegają	wartość	 tego	produktu	niż	od	 rzeczywistej	wartości	
tego	 produktu.	 Jeśli	 produkt	 w	 związku	 z	 tym	 ma	 cenę	 wyższą	 lub	 niższą	 niż	
postrzegana	 wartość,	 nie	 mogą	 Państwo	 go	 sprzedać	 zgodnie	 z	 oczekiwaniami.	
Dlatego	 ważne	 jest,	 aby	 zrozumieć	 jak	 Państwa	 goście	 spostrzegają	 Państwa	
produkt,	 zanim	 podejmą	 Państwo	 decyzje	 na	 temat	 jego	 wartości.	 Jeśli	
spostrzeganie	 odwiedzających	 jest	 pozytywne,	 jest	 prawodpodobnym,	 że	
sprzedadzą	go	Państwo	za	wyższą	cenę	niż	jego	wartość	rzeczywista.	Jeśli	produkt	
ma	dla	odwiedzających	małą	wartość	lub	żadną,	korzystne	będzie	obniżenie	ceny	
produktu	w	celu	zachęcenia	do	jego	zakupu.		
	



	

	

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 4 – MARKETING MIESZANY W TURYSTYCE 
KULTUROWEJ 

	
	

 

	

	
14	

	

1.3	 	Promocja:	Reklama	&	Komunikacja	
	

Promocja	 opiera	 się	 na	 technikach	marketingowych	 i	 komunikacyjnych,	 które	 są	
stosowane	w	celu	skomunikowania	produktu	z	odpowiednimi	grupami	celowymi.	
Aktywna	 reklama	 obejmuje	 przy	 tym	 takie	 aktywności	 jak:	 reklamę,	 promocję	 i	
wspieranie	sprzedaży.	Każdy	z	takich	kanałów	powinien	być	dostosowany	zawsze	
do	Państwa	produktów	kulturowych	 i	 usług,	 a	 zwłaszcza	 do	Państwa	 gości	 za	 tę	
cenę.		
	

1.4	 	Pozycjonowanie:	Dystybucja	i	pozycjonowanie	na	rynku	
	

Pozycjonowanie	dotyczy	sposobu,	w	jaki	Państwa	produkt	lub	usługa	
przedstawiana	jest	Państwa	grupom	celowym	a	więc	Państwa	gościom.	Właściwa	
strategia	dystrybucji	jest	istotna	dla	skutecznej	komunikacji	Państwa	produktów	
na	rynku.		

	

1.5	 	Do	czego	służy	marketing	mieszany?	
	

W	 ciągu	 lat	 te	 cztery	 elementy	 marketingu	 mieszanego	 zostały	 rozwinięte	 i	
sformalizowane	 przez	 ekspertów	 na	 całym	 świecie	 w	 celu	 stworzenia	 i	
opracowania	 skutecznych	 strategii	marketingowych.	Doświadczenie	 pokazuje,	 że	
marketing	mieszany	może	znacznie	wpłynąć	na	sukces	Państwa	produktów	i	usług.	
Do	najważniejszych	cech	marketingu	mieszanego	należą:	
	
• Maketing	mieszany	 składa	 się	 z	 zależnych	 od	 siebie	 zmiennych,	 z	 których	

każda	 dla	 siebie	 jest	 niepowtarzalna.	 Te	 cztery	 elementy	 markertingu	
mieszanego	muszą	być	planowane	współnie,	aby	zagwarantować	sukces	dla	
każdej	strategii	marektingowej.		

• Na	podstawie	tych	elementów	mogą	Państwo	osiągnąć	dowolną	ilość	celów	
marketingowych,	takich	jak	zyski,	obroty	i	zadowolnienie	odwiedzających.	

• Marketing	mieszany	jest	bardzo	swobodny	i	elastyczny.	Koncentrowanie	się	
bardziej	 lub	 mniej	 na	 konkretnych	 zmiennych	 jest	 proste.	 Zależne	 od	
aktualnej	sytuacji	rynkowej.		

	
Aby	 te	 elementy	 marketingu	 mieszanego	 pozostały	 istotne	 i	 aktualne,	 ważnym	
jest	stałe	nadzorowanie	wszystkich	trendów	i	zmian	na	Państwa	rynku.		
	
Na	 szczycie	 Państwa	 strategii	 marketingu	 mieszanego	 powinien	 stać	
wykwalifikowany	manager	marketingu.	Ta	osoba	powinna	być	w	stanie	operować	
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wszystkimi	zmiennymi	w	celu	osiągnięcia	wymaganego	wyniku.	Instytucje	kultury	
w	 obszarze	 wiejskim	 nie	 są	 w	 zasadzie	 w	 stanie	 zatrudnić	 wykwalifikowanego	
managera	 marketingu,	 gdyż	 nie	 jest	 ich	 na	 niego	 stać.	 Dlatego	 ta	 część	
szkoleniowa	 powinna	 dać	 Państwu	 wystarczającą	 ilość	 informacji,	 aby	 sami	
Państwo	zrozumieli	podstawy	marketingu	mieszanego.	
	
Proszę	stale	myśleć	o	tym,	że	Państwa	goście	są	najważniejszą	częścią	marketingu	
mieszanego.	 Cała	 wartość	 tego	 produktu	 jest	 ustalana	 na	 podstawie	 odbioru	
Państwa	gości.	Dlatego	celem	jest	zadowolenie	tak	wielu	gości,	jak	to	jest	możliwe	
jak	również	ich	zatrzymanie.		
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Checkliste	
	

	
	
Pytania,	które	pomogą	Pańswu	zrozumieć	te	cztery	komponenty:	
	
Produkt/Usługa:	
	
• Co	Państwa	gość	potrzebuje	od	Państwa	produktu	kulturowego	lub	usługi?		
• Jakie	oczekiwania	i	potrzeby	spełnia?	
• Czy	istnieją	jakiekolwiek	komponenty,	które	Państwo	przegapili	lub	zgubili	z	oczu?	
• Jak	i	gdzie	Państwa	gość	skorzysta	z	tego	produktu?	
• Jak	wygląda	produkt?	W	jaki	sposób	Państwa	odwiedzający	doświadczą	Państwa	pro-

duktu/usługi?	
• Z	 kim	 Państwa	 gość	 powinien	 się	 skontaktować,	 jeśli	 chce	 skorzystać	 z	 produk-

tu/usługi?	
• W	jaki	sposób	produkt	jest	wprowadzany	na	rynek?	
• W	jaki	sposób	odróżnia	się	on	od	Państwa	konkurencji?	
• Która	 cena	 jest	 najlepsza,	 aby	 sprzedać	 go	 w	 sposób	 korzystny?	 (patrz	 też	 „cena“	

poniżej)	
	
Pozycjonowanie/	Dystrybucja	/	Pozycjonowanie	na	ryku	
	
• Gdzie	potencjalni	goście	szukają	Państwa	produktu/usługi?	
• Jeśli	 Państwa	 produkt/usługa	 jest	 oferowany/a	 w	 jakimś	 sklepie	 lub	 w	 specjalnym	

miejscu,	jaki	to	jest	rodzaj	sklepu	lub	tego	miejsca?	Miejsce	w	pobliżu,	miejsce	odda-
lone	od	Państwa?	W	Internecie?	
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• W	 jaki	 s	 bylibyście	 Państwo	 w	 stanie	 aktywować	 prawidłowe	 kanały	 dystrybucji	 w	
tych	miejscach?	

• Co	robi	Państwa	konkurencja?	
	
Cena	
	
• Jaka	jest	wartość	Państwa	produktu	lub	usługi	dla	kupującego?	
• Czy	 istnieje	ustalony	poziom	cenowy	dla	 tych	produktów	 i	usług	w	Państwa	regio-

nie?	
• Czy	gość	zwraca	uwagę	na	cenę?		
• Jakie	rabaty	należy	oferować?	
• Jak	przedstawia	się	Państwa	cena	w	porównaniu	z	Państwa	konkurencją?	
	
Promocja	/	Reklama	/	Komunikacja	
	
• Gdzie	 i	kiedy	mogą	Państwo	przedstawić	swoje	 informacje	marketingowe	Państwa	

rynkowi	celowemu?	
• Czy	dotrą	Państwo	do	 swoich	 gości	 poprzez	 reklamę	 internetową?	Poprzez	prasę,	

telewizję	czy	też	radio?	Czy	też	tablice	reklamowe?	Poprzez	korzystanie	z	marketin-
gu	bezpośredniego:	e-maile?	Poprzez	public	relacion?	Poprzez	Internet?	

• Kiedy	będzie	najlepszy	 czas	prezentowania	 się?	Czy	 są	 regularne	powracające	 ter-
miny	na	 rynku?	Czy	 istnieją	 (organizacyjne,	 techniczne,	 ekologiczne)pytania,	 które	
wpływają	na	 czas	wprowadzania	na	 rynek	 lub	na	 konkretny	 rodzaj	 aktywności	 re-
klamowej	lub	czy	mogą	Państwo	tym	sterować?		

• Czy	Państwa	konkurencja	realizuje	działania	reklamowe?	W	jaki	sposób	wpływa	to	
na	Państwa	decyzje	na	temat	aktywności	reklamowej?		
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Ćwiczenie	17:	Jak	mógłby	marketing	mieszany	
wyglądać	w	Państwa	przedsiębiorstwie?		
	

	
	

	

Proszę	 skorzystać	 z	 Checklisty	 ponizej	 i	 opisać	 je	 dla	 Państwa	 organizacji.	 Które	
działania	marketingowe	są	przeprowadzane	lub	planowane?	Proszę	podzielić	je	na	
te	cztery	elementy	decydujące	(cztery	litery	„P“	marketingu	mieszanego:			
	
1.	Produkt	/	Usługa	
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	
2.	Cena	(od	angielskiego	Price)	
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	
3.	Promocja	(Reklama	/	Komunikacja)	
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	
4.	Pozycjonowanie	(Dystrybucja)	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
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Część	2	
Strategie	produktowe	
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2.0	 Strategie	produktowe	
	

Jak	 już	 mówiono,	 produkt	 może	 być	 wymierną	 rzeczą	 (książką,	 statuetką,	
pamiątką	 ...)	 lub	 niematerialną	 usługą	 (koncert,	 muzeum,	 oprowadzanie,	
odczyt…),	 które	 są	 oferowane	 gościom	 w	 celu	 zaspokojenia	 ich	 wymagań	 i	
potrzeb.	Również	w	turystyce	wiele	produktów	powstaje	jak	w	konkretnym	cyklu	
życiowym	i	 jeśli	są	one	mądrze	zorganizowane	poprzez	 intelegentne	planowanie,	
mogą	 się	 Państwo	 do	 tych	 wymagań,	 które	 odpowiadają	 każdej	 fazie	 cyklu,		
dopasować.	
	
Aby	 produkt	 lub	 usługa	 odniosły	 sukces,	 musi	 on/ona	 zostać	 tak	
zaplanowana/zrealizowana,	 jak	 to	 zostało	 gościom	 obiecane.	 Komponenty	 i	
korzyści	 z	 tego	 produktu	 /usługi	 powinny	 zostać	 potencjalnym	 gościom	
odpowiednio	 wyraźnie	 przedstawione.	 Kolejnym	 ważnym	 elementem	 tego	
produktu	 jest	 tworzenie	 marki	 (branding),	 gdyż	 poprzez	 markę	 będzie	 się	 on	
odróżniał	 od	 innych	 podobnych	 produktów	 na	 rynku.	 Branding	 wywołuje	 także	
lojalność	wśród	gości.	
	
Wszystkie	te	czynniki	mają	ostatecznie	wpływ	na	Państwa	strategie	produktowe.	
	

2.1	 kategorie	produktów	
	

Istnieją	trzy	główne	kategorie	produktów	kulturowych:	
	

1. Wartości	 rzeczowe:	 To	 są	 przedmioty,	 fizyczne	 namacalne,	 które	można	
nabyć	 jak	 obrazy,	 pamiątki,	 książki,	 przedmioty	 rzemiosła	 artystycznego	
etc.	

2. Niematerialne	produkty:	 Te	 fizycznie	 nie	 istnieją,	mogą	 jednak	mimo	 to	
być	 odczuwane	 jak	 na	 przykład	 podczas	 przedstawień	 muzycznych	 lub	
teatralnych	podczas	zwiedzania	wystawy	lub	muzeów,	etc.	

3. usługi:	 To	może	być	oprowadzanie,	wizyta	w	atelier	 i	 rozmowa	z	artystą	
lub	pakiet	przeżyć	kulturalnych	podczas	pobytu	w	hotelu.	
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2.2	 Marketing	mieszany	
	

Marketing	mieszany	polega	na	określeniu,	które	elementy	produktu	są	konieczne	
dla	skutecznej	sprzedaży.		Muszą	Państwo	podczas	tworzenia	dobrego	marketingu	
mieszanego	przeprowadzić	obszerne	badanie	wśród	klientów.	Jest	to	ważne,	aby	
wiedzieć,	gdzie	Państwa	konkurenci	i	Państwa	rynek	docelowy	się	znajdują,	da	to	
Państwu	także	konieczne	pomysły	do	rozwoju	produktu,	który	będzie	interesował	
Państwa	 klientów	 =	 gości.	 Muszą	 Państwo	 znać	 Państwa	 strategie	 produktowe,	
cenowe,	dystrybucji	i	komunikacji,	aby	móc	rozwinąć	głębsze	zrozumienie	rynku	i	
osiągnąć	maksymalny	sukces.		
	

2.3	 Produkt	mieszany	
	

Produkt	 mieszany	 to	 Państwa	 portfolio	 produktów	 i	 usług	 turystyki	 kulturowej.	
Jeśli	pochodzą	Państwo	z	branży	kultury,	brzmi	to	z	pewnością	dla	Państwa	bardzo	
abstrakcyjnie,	dlatego	podajemy	jeden	przykład:	Jako	muzeum	z	pewnością	mają	
Państwo	dla	swoich	odwiedzających	różnorodne	oferty:	wystawy,	oprowadzania,	
projekty	 szkolne,	 pamiątki.	 Wszystko	 razem	 to	 Państwa	 portfolio,	 a	 więc	 suma	
wszystkich	ofert.		
	
Wewnątrz	 tego	portfolio	mają	Państwo	produkty	 i	usługi,	które	są	ze	sobą	ściśle	
powiązane	 np.	 wystawy	 z	 oprowadzaniem.	 Tym	 samym	 tworzą	 Państwo	 linię	
produktową	 dla	 produktu	 „wystawa“.	 Do	 produktu	 mieszanego	 należy	 też	
dokładne	zdefiniowanie	wszystkich	korzyści	wynikających	z	tych	produktów.		
	

2.4	 W	celu	zrozumienia	korzyści	wynikających	z	produktów	

	

Zrozumienie	 korzyści	 dla	 odwiedzających	 jest	 istotą	 Państwa	 strategii	
produktowej.	Korzyść	z	produktu	daje	się	podzielić	na	następujące	kategorie:	
	
	
1.	 Główna	 korzyść:	 To	 jest	 podstawowa	 korzyść	 z	 produktu	 i	 powinna	 być	 tą	
pierwszą,	która	da	się	zdefiniować.	Weźmy	np.	oprowadzanie	dla	dzieci:	Powinno	
ono	być	pouczające,	ale	także	bawić.	W	idealnej	sytuacji	dziecko	przypomni	sobie	
nie	 tylko	 o	 przekazywanych	 treściach,	 ale	 także	 o	 tym,	 że	 wszyscy	 dobrze	 się	
razem	bawili.		
2.	Rzeczywista	korzyść:	Rozumiemy	pod	tym	pojęciem	korzyści,	które	wyróżniają	
ten	produkt	od	konkurencji.	Na	przykład	oprowadzanie	dla	dzieci	zawiera	w	sobie	
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taką	 rzeczywistą	 korzyść,	 że	 stoi	 ono	w	bezpośrednim	 związku	 z	 lekcją	 szkolną	 i	
podejmuję	i	pogłębia	treści,	które	w	szkole	już	były	omawiane.		
3.	Dodatkowa	korzyść:	 To	 są	 korzyści,	 które	oferują	Państwo	dodatkowo	 swoim	
odwiedzającym.	 Razem	 z	 oprowadzaniem	 dla	 dzieci	 mogliby	 Państwo	 swoim	
młodym	 gościom	 zaoferować	 kartę	 dla	 dzieci,	 na	 podstawie	 której	 dziecko	 po	
uczestnictwie	w	trzech	oprowadzaniach	dostałoby	mały	prezent.		

	

2.5	 Decyzje	powiązane	z	produktem	
	

Decyzje	powiązane	z	produktem	następują	po	zrozumieniu	produktu	mieszanego	i	
definicji	korzyści	płynących	z	produktów.	Dotyczą	one:		
	

1. Design:	 Muszą	 Państwo	 zdecydować,	 	 w	 jaki	 sposób	 design	 będzie	
wpływać	na	Państwa	produkt	mieszany.	Czy	ma	uzupełniać	właściwości	 i	
cechy	szczególne	produktu?	Czy	ta	forma	ma	spełniać	własną	samodzielną	
rolę?		

2. Jakość:	 Jak	Państwa	odwiedzający	 rozumieją	 jakość?	To	 jest	dla	Państwa	
produktu	ważne,	gdyż	chcą	Państwo	dotrzeć	do	swoich	gości	i	nakłonić	ich	
do	odwiedzenia	Państwa	placówki.	 Zakładając,	 że	 stworzyli	Państwo	pod	
względem	 treści	 ambitne	 oprowadzanie	 i	 ustalili	 za	 nie	 odpowiednio	
wysoką	cenę.	To	goście	mogą	tę	cenę	uznać	za	odpowiednią	lub	też	nie.			

3. Cechy	 szczególne:	 Jeśli	 prowadzą	 one	 do	 rzeczywistych	 pozytywnie	
odbieranych	 przez	 gości	 korzyści,	 mogą	 Państwo	 ten	 produkt	 ocenić	
wyżej.		

4. Tworzenie	marki	(Branding):	Tworzenie	marki	umacnia	produkt	na	rynku	i	
jest	kojarzone	zazwyczaj	z	konkretnymi	cechami	 jak	np.	z	 jakością.	Marki	
budzą	 zaufanie	 wśród	 klientów.	 Gdy	 zostaną	 już	 raz	 zbudowane,	
utrzymują	 się	 długo	 w	 świadomości	 gości.	 Nie	 muszą	 oni	 nieuchronnie	
bazować	 na	 unikatowej	 ofercie	 sprzedaży,	 lecz	 bardziej	 na	
kontynuowanym	zaufaniu	do	jakości.		 	
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Ćwiczenie		18:	Proszę	
zaplanować	swój	własny	produkt	
mieszany!	
	

	
	
	

	

Proszę	 naszkicować	 portfolio	 Państwa	 produktów	 i	 usług	 turystyki	 kulturowej,	
które	 nadają	 się	 dla	 Państwa	 gości.	 Może	 powinni	 Państwo	 odróżnić	 gości	
krajowych	od	zagranicznych?	
	
Proszę	 spróbować	 powiazać	 ściśle	 produkty	 z	 usługami,	 aby	móc	 utworzyć	 linię	
produkt-usługa.	
	
Proszę	 skontrolować,	 czy	 Państwa	 opis	 odzwierciedla	 rzeczywistość	 i	
przedyskutować	to	z	Państwa	partnerami/personelem!	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

.	
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Część	3	
Polityka	cenowa	
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3.0	 Polityka	cenowa	
	

Cena	 jest	 konkretną	 kwotą,	 którą	 Państwa	 goście	 muszą	 zapłacić	 za	 Państwa	
produkt	 lub	 usługę.	 Przyznajemy,	 że	 ustalenie	 prawidłowej	 ceny	 za	 Państwa	
produkt	 może	 stwarzać	 trochę	 problemów.	 Kuszącą	 strategią	 mogłaby	 być	
okazyjna	 cena	 na	 początku	 funkcjonowania	 małego	 przedsiębiorstwa	 turystyki	
kulturowej.	Chociaż	to	mogłoby	podnieść	Państwa	pierwsze	sprzedaże,	niska	cena	
odpowiada	zazwyczaj	niskiej	jakości	i	to	nie	może	być	to,	co	goście	zainteresowani	
kulturą	powinni	kojarzyć	z	Państwa	produktem.	
	
Państwa	strategia	cenowa	powinna	odzwierciedlać	pozycję	Państwa	produktu	na	
rynku,	a	wynikająca	z	tego	cena	powinna	pokrywać	koszty	produkcji	i	marżę	zysku.	
Proszę	 wziąć	 pod	 uwagę,	 że	 kształtowanie	 niskiej	 ceny	 hamuje	 wzrost	 Państwa	
przedsiębiorstwa,	 podczas	 gdy	 zbyt	 wysokie	 ceny	 powodują,	 że	 nie	 są	 Państwo	
konkurencyjni	na	rynku.		
	
Istnieje	 cały	 szereg	 strategii	 cenowych,	 które	 powinni	 Państwo	 wykorzystywać.	
Niektóre	 strategie	 mogą	 wymagać	 kompleksowych	 metod	 obliczeniowych,	 inne	
znowuż	są	decyzjami	 intuicyjnymi.	Proszę	wybrać	strategię	cenową,	która	bazuje	
bezpośrednio	 na	 produkcie	 lub	 usłudze,	 na	 konkurencji,	 zapotrzebowaniu	
odwiedzających	i	na	innych	produktach,	które	Państwo	oferują.		
	

3.1	 „Cost	Plus“	
	
Startegia	 „Cost	 Plus“	 obejmuje	 koszty	 produkcji	 i	 dodaje	 określony	 udział	 w	
zyskach.	 Wynikająca	 z	 tego	 kwota	 jest	 ceną	 produktu.	 Podczas	 ustalania	 ceny	
muszą	Państwo	uwzględnić	zmienne	i	stałe	koszty	produkcji.		
	
W	tyrystyce	kulturowej	ta	metoda	może	być	stosowana,	 jeśli	produkują	Państwo	
własne	 przedmioty	 rzemieślnicze	 jak	 na	 przykład	 hafty	 lub	 prace	 z	 drewna.	
Prawdopodobnie	 zastosują	 Państwo	 też	 tę	 metodę	 dla	 przedmiotów,	 które	
Państwo	kupią	i	będą	odsprzedawać	jak	np.	książki,	pocztówki	etc.	
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3.2	 Bazując	na	wartościach	
	
Zamiast	 kosztów	 produkcji	 jako	 podstawy	 mogą	 Państwo	 użyć	 wartości	 tego	
produktu.	 Wartość	 dla	 potencjalnych	 kupców	 jest	 zależna	 od	 jakości	 produktu,	
reputacji,	historii	kultury,	etc.,	czyli	tego,	czego	nie	liczymy	w	kosztach	produkcji.	
Ta	metoda	wymaga	w	każdym	razie	szczególnej	obserwacji	Państwa	otoczenia.	

3.3	 Konkurencja	
	
Proszę	 zorientować	 się	 na	 temat	 polityki	 cenowej	 Państwa	 konkurencji	 w	
odniesieniu	 do	 podobnego	 produktu	 i	 podjąć	 następnie	 decyzję,	 czy	 mogą	
Państwo	 oferować	 Państwa	 produkt	 w	 niższej	 cenie,	 takiej	 samej	 lub	 wyższej.	
Powinni	 Państwo	 ponadto	 kontrolować	 swoje	 ceny	 i	 odpowiednio	 reagować	 na	
zmiany.	 Ta	 metoda	 jest	 stosowana	 szeroko,	 gdyż	 jest	 porównywalnie	 prosta.	
Proszę	jednak	się	upewnić,	że	wszystkie	Państwa	koszty	są	pokrywane.		
	

3.4	 Rabaty	
	
Ta	 forma	 kształtowania	 cen	 jest	 stosowana	 najczęściej	 dla	 starych	 zasobów	
produktów	 lub	 gdy	 chcą	 Państwo	 opróżnić	 swój	 magazyn	 produktów.	 Obniżają	
Państwo	 odpowiednio	 znaną	 cenę.	 Abstrahując	 od	 wyprzedaży	 starych	 i	
niemodnych	 artykułów	 nie	 zalecamy	 Państwu	 stosowania	 tej	 metody	 ustalania	
cen,	szczególnie,	jeśli	Państwa	obliczenie	następuje	z	reguły	na	podstawie	metody	
bazującej	na	wartościach.		

3.5	 Psychologicznie	
	
Z	pewnością	Państwo	zauważyli,	że	kształtowana	cena	rzadko	zaokrąglana	jest	do	
pełnej	 kwoty,	 to	 jest	 psychologiczna	 strategia	 cenowa:	 9,99€	 wygląda	 bardziej	
atrakcyjniej	niż	10,00	€,	chociaż	róznica	to	tylko	jeden	cent.	Polecamy	tę	stretegię	
tylko	 dla	 artykułów	 masowych,	 w	 których	 kupujący	 może	 wybierać	 pomiędzy	
wieloma	różnymi	ofertami.	W	Państwa	ukierunkowanym	na	turystykję	kulturową	
przedsiębiorstwie	mogą	Państwo	stracić	dobrą	opinię,	jeśli	za	długo	będą	Państwo	
stosować	tę	metodę.		
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Dlatego:	
	

	
Proszę	 stosować	 Państwa	 strategię	 cenową	 na	 postawie	 wyżej	 wymienionych	
metod,	aby	dojść	do	prawidłowej	ceny	za	Państwa	produkt	lub	usługę	turystyki	
kulturowej.	
	
Proszę	pamiętać	o	tym,	że	cena	jest	jedynym	z	czterech	elementów	marketingu,	
który	generuję	dla	Państwa	rzeczywisty	zysk.	
	
Pozostałe	elementy	to	czynniki	wpływające	na	koszt.		
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Ćwiczenie	19:	Proszę	zaplanować	
Państwa	własną	olitykę	cenową!	
	

	
	
	

	

Proszę	opisać	rzeczywiste	i	planowane	strategie	cenowe	Państwa	przesiębiorstwa	
lub	 Państwa	 placówki.	 Proszę	 je	 posortować	 na	 różne	 kategorie	 i	
uzasadnić,dlaczego	zdecydowali	się	Państwo	na	takie	a	nie	inne!	
	
1.	Cost	plus	Strategia	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

2.	Strategia	bazująca	na	wartościach	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

3.	strategia	konkurencji	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

4.	strategia	rabatowa	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

5.	Strategia	psychologiczna	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

	

.	
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część	4	
Polityka	dystrybucji	
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4.0	 Polityka	dystrybucji	
	

Dystrybucja	odności	się	do	podziału	względnie	do	metod,	które	Państwo	stosują,	
aby	 w	 sposób	 łatwy	 udostępnić	 swoim	 gościom	 i	 klientom	 Państwa	 produkty	 i	
usługi	turystyki	kulturowej.	Ten	rodzaj	produktu	bądź	usługi	dyktuje,	w	jaki	sposób	
można	je	dystrybuować.	
	
Mogą	 Państwo	 tu	 argumentować,	 że	 w	 turystyce	 kulturowej	 podział	 Państwa	
produktów	 i	 usług	 zaczyna	 się	 od	 Państwa	 i	 kończy	 się	 na	 Państwie,	 ponieważ	
Państwo	 dostarczają	 je	 bezpośrednio	 swoim	 odwiedzającym.	 Mogą	 Państwo	
powiedzieć,	 że	 to	 odnosi	 się	 do	 większości	 ofert	 turystycznych,	 że	 nie	 mogą	
Państwo	sprzedać	oprowadzania	po	klasztorze,	zwiedzania	muzeum	lub	posiłków	
w	restauracji	inaczej	niż	bezpośrednio	na	miejscu	dla	swoich	gości.			
	
Ale	czy	to	jest	cała	prawda?	Czy	bilety	wstępu	nie	mogą	być	dostępne	w	Internecie	
lub	w	 recepcji	 hotelu	w	pobliżu?	 Czy	 nie	mogliby	 Państwo	wyprodukować	 filmu	
wideo	 o	 zwiedzaniu	 Państwa	 muzeum?	 Czy	 nie	 mogliby	 Państwo	 sprzedawać	
broszury	z	najlepszymi	przepisami	Państwa	kuchni	klasztornej?	W	tym	przypadku	
mogliby	Państwo	wybierać	pomiędzy	wieloma	strategiami	dystrybucji.	
	
Dlatego	ma	sens	przemyślenie	następujących	możliwości,	które	pozwolą	Państwu	
znalezienie	alternatywnych	dróg	sprzedaży	Państwa	produktów	bądź	usług.		

4.1	 Sprzedaż	bezpośrednia:	Isnieje	więcej	niż	jedna	droga	
	

Bezpośrednia	 sprzedaż	 jest	 z	 pewnością	 najczęściej	 stosowaną	 strategią	
dystrybucji	 w	 turystyce	 kulturowej.	 Korzyścią	 bezpośredniej	 sprzedaży	 Państwa	
produktów	i	usług	jest	to,	że	mają	Państwo	bezpośrednie	wyczucie	rynku	podczas	
bezpośredniej	 interakcji	 z	 odwiedzajacymi.	 Mogą	 Państwo	 skutkiem	 tego	 łatwo	
dopasowywać	 się	 do	 zmian.	 Dalszą	 korzyścią	 jest	 to,	 że	 mogą	 Państwo	
kontrolować	 kształtowanie	 cen	 Państwa	 produktów	 jak	 również	 metod,	 za	
pomocą	których	są	one	sprzedawane.		
	
Najważniejszą	 metodą	 dystrybucji	 dla	 sprzedaży	 bezpośredniej	 jest	 sprzedaż	 na	
miejscu,	ale	elektroniczna	sprzedaż	jest	także	możliwa.		
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4.1	 Sprzedaż	poprzez	pośredników	
	

Jeśli	 życzą	 sobie	 Państwo	 szerszej	 dystrybucji	 dla	 swojego	 produktu,	 mogą	 go	
Państwo	sprzedać	poprzez	osoby	trzecie,	które	będą	Państwa	produkt	lub	usługę	
sprzedawać	dalej.	W	 turystyce	odsprzedający	 to	 z	 reguły	biura	podróży,	 agencje	
turystyczne,	 ale	 także	 wielu	 innych	 oferentów	 na	 miejscu.	 Właściwie	 istnieją	
jeszcze	 inne	 możliwości	 w	 turystyce	 kulturowej	 na	 obszarach	 wiejskich.	 Proszę	
wyobrazić	sobie	kilka	następujących	strategii:	
	
	
• Bilety	 wstępu	 do	 Państwa	 muzeum	 są	 dostępne	 także	 w	 hotelach	 i	

pensjonatach	w	Państwa	regionie.	
• Te	hotele	oferują	także	wybrane	artykuły	z	Państwa	sklepu	muzealnego.	
• Te	artykuły	są	dostępne	także	w	lokalnych	supermarketach.	
• Menu	 restauracji	 jest	 też	 dostępne	 w	 Państwa	muzeum,	 gdzie	 odwiedzający	

mogą	kupić	talon	na	„średniowieczną	kolację“.	
• Państwa	produkty	rzemieślinicze	są	dostępne	także	w	sklepie	muzealnym,	
• etc.		
	
Sukces	 takich	 transakcji	 poprzez	 odsprzedających	 wymaga	 ścisłej	 sieci	
współpracujących	osób.	W	module	5	dowiedzą	się	Państwo	więcej	na	ten	temat.	
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Ćwiczenie	20:	Polityka	
dystrybucji:	Proszę	znaleźć	
bezpośrednie	drogi	dla	Państwa	
ofert!	
	

	
	
	
	

Proszę	sobie	wyobrazić,	że	nie	mają	Państwo	nagle	żadnych	produktów	ani	usług	
dla	 Państwa	 odwiedzających	 bezpośrednio	 w	 Państwa	 sklepie	 (lub	 muzeum,	
hotelu	itd.).	Jakich	bezpośrednich	dróg	sprzedazy	mogliby	Państwo	użyć?	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

Gratulacje!	 Zidentyfikowali	 Państwo	 nowe	 kanały	 dystrybucji!	 Ile	 z	 nich	 już	
Państwo	wykorzystują?	Czy	mogą	Pańtwo	je	poszerzyć?	
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Część	5	
Polityka	komunikacji	
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5.0	 Reklama	&	politka	komunikacji	
	

Reklama	 jest	 częścią	marketingu,	 poprzez	 którą	wprowadzają	 Panstwo	 na	 rynek	
Państwa	produkt	 lub	usługę.	Poprzez	 to	potencjalni	odwiedzający	dowiadują	się,	
co	 mają	 Państwo	 do	 zaoferowania.	 Aby	 ich	 przekonać	 do	 zakupu	 Państwa	
produktu	 bądź	 usługi,	 muszą	 im	 Państwo	 zakomunikować,	 co	 to	 jest	 i	 dlaczego	
powinni	to	kupić.	Celowa	reklama	daje	Państwa	gościom	poczucie,	że	ich	ptrzeby	
zostaną	zaspokojone	tym,	co	mają	Państwo	do	sprzedaży.	
	
Efektywna	reklama	zawiera	jasne	przesłanie,	które	skierowane	jest	do	określonej	
publiczności	 i	 która	 następuję	 poprzez	 odpowiednie	 kanały.	 Klienci	 są	 tymi	
osobami,	które	korzystają	z	Państwa	produktu	 lub	usługi.	 Identyfikacja	tych	osób	
jest	ważną	częścią	Państwa	badania	 rynku.	Wizerunek	Państwa	marketingu	musi	
zgadzać	 się	 z	 przesłaniem	 o	 Państwa	 produkcie	 bądź	 usłudze.	 Powinnien	 on	
zwrócić	uwagę	Państwa	grupy	 celowej	 i	 ją	przekonać.	 Ta	metoda	 reklamy,	 którą	
Państwo	 wybierają,	 aby	 zakomunikować	 Państwa	 wiadomość	 na	 rynku,	 może	
zawierać	przy	tym	więcej	niż	jeden	kanał	marketingowy.	
	

5.1		 Reklama	
	

Reklama	jest	ważną	strategią	komunikacji	i	można	ją	przeprowadzić	w	następujący	
sposób:	
	
Materiały	drukowane:	
	

Informacje	drukowane	mogą	być	dystrybuowane	przez	bezpośrednie	e-maile	 lub	
poprzez	 wydruki	 w	 gazetach,	 ulotkach	 i	 magazynach	 handlowych	 i	
konsumenckich.	 Mogą	 Państwo	 także	 wysyłać	 listy,	 informacje	 o	 konkursach,	
zbiory	 danych,	 broszury	 i	 kupony	 do	 rzeczywistych	 lub	 potencjalnych	
odwiedzających	 w	 całym	 kraju.	 Informacje	 drukowane	 pozwalają	 ludziom	
dowiedzieć	się	co,	gdzie,	kiedy	i	dlaczego	powinni	oni	kupić	Państwa	produkt.			
	

Elektronicznie	
	
Z	 pewnością	 będą	 Państwo	 wysyłać	 reklamy	 elektronicznie	 poprzez	 Państwa	
stronę	 internetową	 i	 dostarczać	 w	 ten	 spoób	 potencjalnym	 gościom	 ważne	
informacje.	Mogą	Państwo	także	wysyłać	e-mailem	zawiadomienia	o	promocjach.	
W	 poradniku	 o	 mediach	 społecznościowych	 Europetour	 znajdą	 Państwo	 więcej	
informacji	 na	 temat	 jak	 użyć	 komunikacji	 elektronicznej	 a	 przede	 wszystkim	
mediów	społecznościowych	w	celu	zdobycia	zainteresowania	klientów.		
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5.2	 Targi	turystyczne	
	
Chociaż	targi	 to	relatywnie	drogi	sposób,	 tak	dotrą	Państwo	w	krótkim	czasie	do	
wielu	 odbiorów	 spośród	 swojej	 grupy	 celowej,	 to	 znaczy	 możliwych	
odsprzedających	i	Państwa	potencjalnych	gości.	Proszę	spróbować	brać	udział	we	
wspólnych	 wystawach,	 które	 są	 organizowane	 przez	 regionalne	 bądź	 krajowe	
związki	turystyczne	lub	proszę	zorganizować	wspólne	stoisko	na	targach	z	kilkoma	
innymi	 oferentami	 z	 Państwa	 sieci.	 W	 Niemczech	 oferuje	 tu	 na	 CMT	 w	
Stuttgarcie(raz	w	roku	w	styczniu)	 lub	na	 ITB	w	Berlinie	 (raz	w	roku	w	marcu)	w	
obszarze	 „Culture	 Lounge“).	 W	 Polsce	 takie	 forum	 oferowane	 jest	 na	 targach	
turystycznych	w	Poznaniu	lub	na	innych	targach.		

	

5.3	 Siła	poczty	pantoflowej	
	

To	po	prostu	działa!	Najlepszą	 reklamą	 są	 zadowoleni	 goście	 i	 odwrotnie	 też	 się	
niestety	zgadza:	 Jeśli	Państwa	goście	nie	są	zadowoleni,	 to	szkodzą	poprzez	swój	
negatywny	 komunikat	 wizerunkowi	 Państwa	 przedsiębiorstwa-	 niezależnie	 od	
tego,	 czy	 krytyka	 była	 uprawniona	 czy	 nie.	 Jeśli	 goście	 lubią	 Państwa	 produkty	
bądź	usługi	 lub	jeśli	 ich	nie	 lubią,	opowiadają	o	tym	innym	osobom.	W	obecnych	
czasach	odbywa	się	to	na	mediach	społecznościowych,	z	pośród	których	Facebook	
jest	 najbardziej	 wykorzystanym	 medium	 propagandy	 poczty	 pantoflowej.	 Jeśli	
chcą	 Państwo	 sobie	 z	 tym	dobrze	 radzić,	 proszę	 zobaczyć	moduł	 	 EUROPETOUR	
poradnik	po	mediach	społecznościowych	(osobny	moduł	naszego	poradnika).	
	

5.4	 Regionalne	radio	
	

Jeśli	chcą	Państwo	dotrzeć	do	miejscowej	ludności,	to	reklama	w	radiu,	która	jest	
relatywnie	korzystna	cenowo	i	przy	tym	bardzo	efektywna,	jest	dobrą	drogą,	aby	
poinformować	 ich	 o	 swoim	 zaangażowaniu	 i	 produktach.	 W	 przypadku	 miejsc	
kultury	 lub	oferentów	 turystyki	 kulturowej	może	 się	 opłacać	wzięcie	pod	uwagę	
reportażu,	który	byłby	bezpłatny	lub	tylko	częsciowo	wpływałby	na	koszta.					

5.5	 Telewizja	regionalna	
	

Jeśli	 chcą	 Państwo,	 żeby	 Państwa	 reklama	 dotarła	 do	 gości	 na	 płaszczyźnie	
regionalnej,	 to	 lokalna	telewizja	stwarza	taką	możliwość.	Chociaż	 jest	droższa	niż	
inne	opcje.	Także	w	przypadku	miejsc	kultury	 lub	oferentów	turystyki	kulturowej	
może	 się	 opłacać	wzięcie	 pod	 uwagę	 reportażu,	 który	 byłby	 bezpłatny	 lub	 tylko	
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częsciowo	wpływałby	na	koszta.		Proszę	zapewnić	sobie	prawa	autorskie,	aby	móc	
opublikować	ten	reportaż	także	na	własnej	stronie	lub	zamieścić	o	nim	informację.		

5.6	 Promocja	/	Public	Relations	(PR)	
	

Promocja	 koncetruje	 się	 z	 reguły	 na	 tym,	 aby	 wykreować	 korzystny	 wizerunek	
Państwa	przedsiębiorstwa.	Mogą	Państwo	zlecić	profesjonalne	wsparcie,	ale	mogą	
też	Państwo	poprzez	odpowiednie	techniki	sami	się	doskonalić,	na	przykład	przez	
doskonalenie	 zawodowe.	 Dobrze	 jest	 z	 pewnością	 też,	 jeśli	 lokalne	 media	 na	
przykład	poprzez	artykuły	prasowe	stale	informują	o	Państwa	pracy	i	w	ten	sposób	
przekazują	informację	o	Państwa	produktach	i	usługach.			
	
Internet	kreuje	inne	kanały	reklamowe,	które	wcześniej	nie	były	dostępne.	Handel	
elektroniczy	zmienił	sposób,	w	jaki	przedsiębiorstwa	i	klienci	zawierają	transakcję.	
Media	 społecznośćiowe	 jak	Facebook	docierają	do	bardzo	szerokiej	publiczności,	
reklama	może	więc	w	ten	sposób	dotrzeć	do	większej	ilości	klientów.	W	poradniku	
o	 mediach	 połecznościowych	 projektu	 EUROPETOUR	 znajdą	 Państwo	 więcej	
informacji,	 w	 jaki	 sposób	 używać	 elektronicznych	 komunikatów,	 a	 przede	
wszystkim	jak	używać	mediów	społecznościowych.	
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Ćwiczenie	21:	Proszę	rozwinąć	swoją	własną	
politykę	komunikacji!	
	

	
	
	
	

	
Proszę	 opisać	 odnośnie	 Państwa	 organizacji,	 jakie	 strategie	 komunikacji	 zostały	
przeprowadzone	 (lub	 planowane)?	 Proszę	 je	 podzielić	 na	 różne	 kategorie	 i	
uzasadnić,	dlaczego	zdecydowali	się	Państwo	na	takie	a	nie	 inne!	Mogą	Państwo	
dokonać	analizy,	które	strategie	i	w	jakim	stopniu	przyczyniły	się	lub	przyczynią	do	
Państwa	sukcesu?		
	
1.	reklama	drukowana	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

2.	reklama	cyfrowa	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

3.	targi	turystyczne,	wystawy,	etc.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

4.	Radio	i	TV	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	

5.	promocja,	public	relations	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
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Część	6:	
Piąte	„P“	

w	marketingu	
mieszanym	
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6.0	 Piąte	„P“	w	marketingu	mieszanym	
	

Jednym	 z	 najważniejszych	 elementów	 w	 marketingu	 mieszanym	 są	 ludzie.	 W	
jezyku	marketingowym	ogólnie	określani	są	 jako	piąte	„P“.od	słowa	„people”	z	 j.	
angielskiego.	 Chodzi	 przy	 tym	 o	 każdą	 poszczególną	 osobę,	 która	 pośrednio	 lub	
bezspośrednio	uczestniczy	w	Państwa	produkcie	lub	usłudze.	Nie	wszystkie	z	tych	
osób	mają	 kontakt	 z	 gośćmi.	 Ale	 wszystkie	 te	 osoby	mają	 swoją	 własną	 rolę	 w	
produkcji,	marketingu,	dystrybucji	oraz	w	dostawie	Państwa	produktów	i	usług	dla	
Państwa	gości.		
	
Teorie	 nowoczesnego	 marketingu	 ustawiają	 ludzi	 jako	 piątą	 literę	 „P“	 w	
marketingu	mieszzanym	dodatkowo	do	czterech	liter	„P“	czyli	do	produkcji,	ceny	
(price),	promocji	i	pozycjonowania.	Bez	ludzi	wszystkie	inne	litery	„P“	nie	miałyby	
skutecznej	 formuły	 marketingowej.	 Ten	 aspekt	 odnosi	 się	 do	 wszystkich	 osób,	
które	 są	 zatrudnione	 w	 Państwa	 organizacji:	 osób,	 które	 projektują,	 rozwijają	 i	
realizują	 Państwa	 produkty	 i	 usługi,	 osób,	 które	 badają	 rynek,	 do	 osób,	 które	
zapewniają	 dostawę	 Państwa	 produktów	 na	 czas,	 oferują	 wsparcie	 i/lub	 służą	
Państwa	gościom	jako	partnerzy	do	rozmowy.		
	

6.1	 Ludzie	decydują	o	Państwa	produkcie	lub	usłudze	
	

W	 Państwa	 organizacji	 kulturowej	 powinni	 Państwo	 dobierać	 personel	 bardzo	
starannie,	 gdyż	 on	 przejmuje	 ukierunkowane	 na	 turystykę	 zadania.	 To	 dotyczy	
ludzi	 w	 całej	 organizacji	 od	 kierownictwa	 aż	 do	 osoby	 w	 kasie	 biletowej.	
Inwestycja	w	wysoko	wykwalifikowany	personel	umożliwia	Państwu	zwracanie	się	
do	 Państwa	 grupy	 celowej	 oferując	 najlepsze	 produkty	 i	 usługi.	 Ci	 pracownicy	
reprezentują	 Państwa	 organizację,	 dają	 pozytywny	 wizerunek	 w	 oczach	
odwiedzających.	 Jest	oczywiste,	że	pozytywny	obraz	Państwa	organizacji	wspiera	
Państwa	rozwój	w	zakresie	turystyki	kulturowej.		

6.2	 Pracownicy	rozmawiają	z	Państwa	gośćmi	
	

Organizacje	kulturowe	niezależnie	od	tego,	czy	duże	czy	małe,	wymagają	serwisu	
dla	 odwiedzających,	 aby	 przybliżyć	 gościom	 produkty	 i	 usługi.	 Powinni	 Państwo	
mieć	pracowników	zatrudnionych	do	bezpośredniego	kontaktu	z	odwiedzającymi.	
Przyjazna	 twarz	 przy	 wejściu	 lub	 pomocna	 dłoń	 są	 „kartami	 wizytowaymi“	
wszystkich	 instytucji,	 które	 są	 nastawione	 na	 odwiedzających.	 Wielu	
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odwiedzających	 może	 to	 skłonić	 do	 ponownej	 wizyty	 oraz	 do	 wydawania	
pozytywnej	opinii	o	Państwa	organizacji.			
Zwłaszcza	 organizacje	 kulturowe	 powinny	 zadbać	 o	 to,	 żeby	 zatrudniać	
pracowników	nastawionych	na	pracę	z	gośćmi	w	zakresie	usług,	którzy	są	gotowi	
wyjść	naprzeciw	oczekiwaniom	gości.		
	
Pracownicy	mogą	rzeczywiście	służyć	jako	czynnik	różnicujący	wobec	konkurencji.	
Goście	szukają	niezwyczajnych,	kulturalnych	doświadczeń,	do	których	należy	także	
jakość	 rozmowy	 z	 odwiedzającymi.	 Opłaca	 się	 więc	 dlatego	 inwestować	 w	
kształcenie	 zawodowe	personelu,	 który	ma	 kontakt	 z	 odwiedzającymi.	 To	dalsze	
kszatłcenie	 powinno	 dotyczyć	 zarówno	 zdolności	 zawodowych	 jak	 i	 aspektów	
osobistych.	 Równocześnie	 pracownicy	 powinni	 być	 też	 sympatyczni	 i	 mieć	
prawdziwe	życzenie	pracy	z	ludźmi.		
	

6.3	 „Klient	jest	królem“-	a	klienta	królową.	
	

Jest	 oczywistym,	 że	 pracownicy	 mają	 bezpośredni	 wpływ	 na	 całokształt	
postrzegania	 odwiedzających.	 W	 zakresie	 wprowadzania	 na	 rynek	 zasługują	
Państwa	odwiedzający	na	najlepszą	ocenę,	oni	są	kluczem	do	tego,	aby	zdobywać	
wciąż	 nowych	 gości.	 To	 należy	 traktować	 jako	 podstawową	 wiedzę	 w	 trakcie	
całych	działań	w	ramach	marketingu	mieszanego.	
	
Przypuszczalnie	dysponują	Państwo	wiedzą,	kim	są	Państwa	odwiedzający,	może	
to	 być	 na	 postawie	 Państwa	 doświadczeń:	 do	 dzieci	 należy	 zwracać	 się	 w	 inny	
sposób	 niż	 do	 dorosłych,	 kobiety	 kładą	 wiekszą	 wartość	 na	 inne	 rzeczy	 niż	
mężczyźni.	 Proszę	uczulać	 i	 szkolić	Państwa	pracowników	odpowiednio,	 rozwijać	
różne	 sposoby	 postępowania	 wobec	 grup	 celowych.	 Istnieje	 wiele	
(przypuszczalnie	 małych)	 aspektów,	 ktore	 składają	 się	 na	 pełen	 sukces	 oferty	
kulturowej,	przy	czym	na	początku	nie	ma	znaczenia,	czy	chodzi	o	gości	krajowych	
czy	zagranicznych.		
		
Czy	 istnieją	w	ogóle	 różnice	w	kontakcie	 z	 krajowymi	 lub	 zagranicznymi	gośćmi?	
Tu	powinni	Państwo	przede	wszystkim	wiedzieć,	ilu	Państwa	gości	pochodzi	z	tego	
samego	 miasta	 czy	 regionu	 i	 ilu	 z	 poza	 regionu.	 Na	 podstawie	 ankiety	 wśród	
odwiedzających	lub	na	podstawie	oceny	rezerwacji	da	się	to	łatwo	ustalić.	Proszę	
przemyśleć	 wspólnie	 z	 Państwa	 pracownikami,	 jakie	 oferty	 powinni	 Państwo	
tworzyć	 dla	 gości	 krajowych,	 aby	 były	 one	 atkrakcyjne	 i	 skłaniały	 do	 ponownej	
wizyty.	
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Może	rozwiną	Państwo	dla	tubylców	specjalne	oferty,	np.	na	wizyty	z	przyjaciółmi	
lub	 uroczystości	 rodzinne.	 Dla	 miast	 uniwersyteckich	 proponuje	 się	 tworzenie	
oferty	 specjalnej	 dla	 wizyt	 rodziców	 osób	 studiujących	 (np.	 we	 współpracy	 z	
lokalnym	hotelem?)	Co	myślą	Państwo	o	koncepcji	„na	pogawędkę	do	muzeum?“	
Na	taki	pomysł	wpadło	muzeum	w	Bad	Mergentheim	i	adresuje	go	jako	ofertę	na	
popołudnie	dla	miejscowych	seniorów.	
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Ćwiczenie	22:	Ludzie	tworzą	Państwa	
sukces.	Proszę	określić	i	wzmocnić	5.	„P“!	
	

	
	
	

	

	

Proszę	 opisać,	 jakie	 działania	 podjęli	 Państwo,	 aby	 zagwarantować	możliwie	 jak	
najlepsze	 wyniki	 w	 Państwa	 przedsiębiorstwie.	 Chodzi	 przy	 tym	 o	 działania	
skoncentrowane	 na	 wszystkich	 osobach	 zatrudnionych	 w	 Państwa	 jednostce:	
osobach,	 które	 tworzą,	 rozwijają	 i	 realizują	 Państwa	 produkty	 i	 usługi	 oraz	 na	
osobach,	które	we	właściwym	czasie	są	w	gotowości,	które	oferują	wsparcie,	ludzi,	
które	mogą	być	partnerami	do	rozmowy	z	Państwa	gośćmi.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
	
.	
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Najlepszy	przykład:	Sztuka,	
rękodzieło	&	kulinaria	w	
kreatywnych	podróżach	poprzez	
Austrie	

	

	
	

	
Dlaczego	ten	przykład	jest	najlepszy?	
	

W	 części	 2.0	 rozmawialiśmy	 na	 temat	 strategii	 produktowej.	 Analizowaliśmy	 co	
daje	skuteczny	marketing	mieszany	 i	produkt	mieszany.	Prosiliśmy	Państwa	rów-
nież	o	zaplanowanie	Państwa	własnego	produktu	mieszanego.	
	
Przykład	 „Kreatywne	podróże	poprzez	Austrię“	 nadaje	 się	 szczególnie	 do	 analizy	
jako	najlepszy	przykład,	gdyż	w	głównych	trzech	kategoriach	„Sztuka,	rękodzieło	i	
kulinaria“	 nawiązuje	 się	 do	 jasnych	 strategii	 produktowych	względnie	 tematycz-
nych	na	rynku.	W	tych	kategoriach	znajdą	urlopowicze	i	wczasowicze	łączne	moż-
liwości	 kreatywnego	 oddawania	 się	 ich	 indywidualnym	 zamiłowaniom	 w	 całej	
Austrii	od	Wiednia	do	kraju	związkowego	Voralberg-	czy	będzie	to	w	zakresie	sztu-
ki	czy	kultury,	plastyki,	czy	w	zakresie	rękodzieła,	a	więc	fizycznego	przedstawiania	
nowych	przedmiotów	rzemiosła	artystycznego	pod	fachowym	kierownictwem,	czy	
też	w	zakresie	kulinarnym.	Ta	oferta	obejmuje	wszystkie	ulubione	tematy	jak	wę-
drówki	w	poszukiwaniu	ziół,	kursy	kucharskie	czy	seminaria	piwne	oraz	wiele	 in-
nych.	

	
	
Nähere	Informationen	finden	Sie	unter	http://www.kreativreisen.at	
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Kazanlak	i	podróże	kulturowe	
poprzez	Bałkany	

	
	
Dlaczego	ten	przykład	jest	najlepszy?	
	

Następujący	 przykład	 odnosi	 się	 do	 częsci	 2.5	 strategii	 produktowej	 w	 zakresie	
najważniejszych	 tematów	 takich	 jak	 design,	 jakość,	 cechy	 szczególne	 produktów	
oraz	tworzenie	jego	marki.	Miasto	Kazanlak	leży	w	centrum	Bułgarii	i	w	związku	ze	
swoim	położeniem	pośród	otaczającej	je	zewsząd	przyrody	oraz	w	związku	z	dzie-
dzictwem	kulturowym	jest	jednym	z	ulubionych	celów	podróży	do	i	w	Bułgarii.	.	
	
Kazanlak	 leży	w	 centrum	 doliny	 róż.	 Róża	 („Rosa	 Damascena“)	 znana	 jako	 Róża	
Damasceńska	 lub	 Kastylijska	 jest	 najważniejszym	 skarbem	 regionu	 Kazanlak.	 Ta	
róża	została	importowana	przed	wiekami	do	Bułgarii.	Obecnie	jest	jednym	z	sym-
boli	Bułgarii.	Kazanlak	 jest	na	całym	świecie	 sławne	z	olejku	 różanego,	który	 jest	
tutaj	produkowany	jak	również	z	organizowanego	Festiwalu	Doliny	Róż	(Rose	Val-
ley	 Festival),	 który	 odbywa	 się	 na	 początku	 zbioru	 róż.	 Pierwsze	 oficjalne	 zapisy	
eksportu	olejku	różanego	dotyczą	handlu	z	Niemcami	 i	Austrio-Węgrami	od	roku	
1771.	Muzeum	różane	jest	jedynym	muzeum	na	całym	świecie,	które	poświęcone	
jest	 klasycznym	 odmianom	 róż.	 Kolejną	 osobliwością	 jest	 powiązanie	 z	 historią.	
Kazanlak	 leży	w	 tzw.	w	 dolinie	 królów	 Tracji.	 Najlepiej	 zachowane	 groby	 trackie	
znajdują	się	właśnie	tu	i	należą	do	dziedzictwa	kulturowego	UNESCO	razem	z	Mu-
zeum	Róż.	Dlatego	Kazanlak	jest	co	najmniej	tak	sławny	jak	„ojczyzna	królów	Tra-
cji.	
	

	
Foto:	Peika.bg	
Nähere	Infos:	http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm	 	
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Najlepszy	przykład:	Droga	
pątników	świętego	Toribio	z	
Liebana	
	
“Rok	jubileuszowy	2017”	
	
	
	 	

Dlaczego	ten	przykład	jest	najlepszy?	
	
SRECD,	 Regionalne	 Towarzysto	 ds.	 kształcenia,	 kultury	 i	 sportu	 w	 Kantabrii	 na	
północy	 Hiszpanii	 poświeciło	 się	 całkowicie	 ochronie,	 wspieraniu	 oraz	 promocji	
religijnego	 dziedzictwa	 kulturowego	 tego	 regionu.	 Organizacja	 jest	
odpowiedzialna	 za	planowanie	 i	 koordynowanie	 inicjatyw	w	 roku	 jubileuszowym	
Świętego	 Toribio	 w	 okręgu	 Liebana,	 w	 ramach	 których	 posługuje	 się	 zasadami	
pięciu	 liter	 „P“	 w	 marketingu	 (patrz	 część	 6.0.).	 Goście	 krajowi	 są	 witani	 przez	
wykwalifikowany	 personel	 dla	 pielgrzymów:	 cały	 personel	 zobowiązał	 się	
dobrowolnie	 w	 związku	 z	 rokiem	 jubileuszowym	 poświecić	 pielgrzymom,	 aby	
asystować	w	 ten	 sposób	gościom,	odpowiadając	na	 ich	pytania,	 załatawiając	 ich	
sprawy	związane	z	pielgrzymowaniem	do	klasztoru	Santo	Toribio	w	Liébana.	Ten	
rodzaj	kwalifikacji	w	zakresie	obsługi	gości	doczekał	się	nawet	miejscowych	szkół,	
dla	 których	w	 ramach	 roku	 jubileuszowego	 powstały	materiały	 do	 nauczania	 na	
temat	 „Camino	 Lebaniego“.	 W	 związku	 z	 Camino	 Lebaniego	 de	 Santo	 Toribio	
(droga	 do	 Santa	 Toribio	 w	 Liebana)	 SRECD	 może	 przekazać	 innym	 unikatowe	
praktyczne	 doświadczenie	w	 zakresie	 dziedzictwo	 kulturowe	UNESCO.	 Instytucje	
rządowe	 współpracują	 z	 gminnymi,	 lokalnymi	 agencjami,	 diecezjami	 i	 różnymi	
zakładami	 miejscowymi,	 aby	 wspierać	 pielgrzymów	 podczas	 ich	 pielgrzymek	 do	
klasztorów.		
	
Do	 SRECD	należą	placówki	oferujące	 zakwaterowanie:	 centum	studyjne	 Liebana,	
muzeum	Torre	del	Infantado	oraz		lokalne	gastronomie,	które	serwują	tradycyjne	
potrawy	 tzw.	 „menu	 pielgrzyma”,	 potrawy	 regionu	 Kantarii	 rozciągającej	 się	 od	
wybrzeży	przez	doliny	do	gór	Picos	de	Europa.	
	

	
Więcej	 informacji	 znajdą	 Państwo	 tu:	 www.centros.culturadecantabria.com,	
https://twitter.com/celebaniegos,	 www.facebook.com/Centro-de-Estudios-
Lebaniegos	
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7.0	 EUROPETOUR		

EUROPETOUR		

7.1	Doskonalenie	w	zakresie	europejskiej	turystyki	kul-
turowej	na	obszarach	wiejskich	
	

Europejskie	 miasta	 i	 regiony	 są	 pełne	 unikatowych	 skarbów	 kultury,	
które	 przyciągają	 gości	 z	 całego	 świata.	 Zwłaszcza	 na	 obszarach	wiej-
skich	 znajduje	 się	 wiele	 wspaniałych	 miejsc	 dziedzictwa	 kulturowego	
takich	jak	zamki,	klasztory	i	historyczne	ogrody,	zachowywane	zwycza-
je,	historyczne	rzemiosło	artystyczne,	 festiwale	sztuki	 i	kultury	od	kla-
syki	 do	 awangardy.	Wszystko	 to	 jest	 jakby	 stworzone	 do	 budowania	
atrakcyjnych	ofert	dla	zainteresowanych	kulturą	gości.	

EUROPETOUR	zmierza	do	podniesienia	 jakości	zawodowego	przygoto-
wania	osób	pracujących	na	obszarach	wiejskich,	zajmujących	się	rozwi-
janiem	ofert	z	zakresu	turystyki	kulturowej.	10	instytucji,	stowarzyszeń	
i	sieci	(z	dziedziny	kultury,	turystyki,	doskonalenia	zawodowego,	admi-
nistracji	publicznej	 i	wspierania	gospodarki)	z	Niemiec,	Belgii,	Bułgarii,	
Rumunii,	 Austrii,	 Polski,	 Hiszpanii	 i	 Włoch	 wymieniło	 się	 swoimi	 do-
świadczeniami	i	opracowało	wspólnie	ten	program	szkoleniowy.	Szcze-
gólne	uwzględnienie	znalazło	w	nim	profesjonalne	wykorzystanie		me-
diów	 społecznych	 oraz	 online-	 marketing	 do	 promocji	 ofert	 turystyki	
kulturowej.	

Są	Państwo	zainteresowani	wymianą	doświadczeń	lub	aktywną	współ-
pracą?		

Polski	partner	to	Gmina	Myślibórz,	członek	Polsko-Niemieckiej	Sieci	
Klasztorów,	reprezentująca	stowarzyszenie	Klosterland	e.V.	w	projek-
cie	Europetour.	

Kontakt	po	stronie	polskiej:	

Urząd	Miasta	i	Gminy	Myślibórz	

Ul.	Rynek	im.	Jana	Pawła	II	1	

74-300	Myślibórz,	tel.	+48	5	747	2061,	Fax.	+48	95	747	3363,	www.mysliborz.pl,	
www.klosterland.pl 
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Kontakt	po	stronie	niemieckiej	

Klosterland	e.V.,		

Lara	Buschmann,	Menadżer	sieci	
Telefon 

+49 (0)3382 768 -841/-842 

e-Mail info@klosterland.de 

Internet www.klosterland.de 
 

	

	Niemieccy	partnerzy	

Stowarzyszenie	„Kultur	und	Arbeit	e.V.“	z	Bad	Mergentheim		oraz		

Stowarzyszenie	„Touristikgemeinschaft	Heilbronner	Land	(Heilbronn)“	
jak	również	człownkowie	sieci	turystyki	kulturowej	KIRA-Netzwerk	z	
regionu	Heilbronn-Franken.			

Więcej	pod:	www.europetour.tips		

Kontakt:	
Dr.	Karin	Drda-Kühn	
Kultur	und	Arbeit	e.V.	
Goethestr.	10	·	D-97980	Bad	Mergentheim	
Tel.	0049	7931	56	36	374	·	Fax	0049	7931	99	27	31	
www.kultur-und-arbeit.de			·		info@europtour.tips		
	
Tanja	Seegelke	–	Sandra	Holte	
Touristikgemeinschaft	HeilbronnerLand	e.V.	
Lerchenstraße	40	·	D-74072	Heilbronn	
Telefon	0049	7131	994-1390	·	Telefax	0049	7131	994-1391	
www.HeilbronnerLand.de	·	info@heilbronnerland.de	

	

	

W	Austrii	jest	do	Państwa	dyspozycji	partner	projektu	stowarzyszenie		

Kreativreisen	Österreich.		

Kontakt:	

Hermann	Paschinger		·		Mag.	(FH)	Elena	Paschinger	
Kreativreisen	Österreich	
Straßfeld	333	 · A-3491	Straß	im	Straßertale	
Tel.	+43	2735	5535-0	 · 	Fax	+43	2735	5535-14	
www.kreativreisen.at	 · 	info@kreativreisen.at		
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7.2		10	partnerów–	8	europejskich	regionów	–	wspólne	
cele	
Celem	projektu	EUROPETUR	jest	połączenie	wiedzy	i	doświadczeń	dzie-
sięciu	różnych	partnerów	z	dziedzin	kultury,	turystyki,	kształcenia	za-
wodowego,	administracji	publicznej,	wspierania	gospodarki	oraz	sieci	
turystyki	kulturowej.	

	

	

	

Kultur	und	Arbeit	e.V.	–	Association	Culture	&	Work,	Niemcy	

	

	

Future	for	Religious	Heritage,	Belgia	

	

	

Klosterland	network/	City	of	Mysliborz,	Polska	

	

	

Kreativ	Reisen	Austria,	Austria	

	

	

Bukowina	Tourism,	Rumunia	

	

Touristikgemeinschaft	HeilbronnerLand	e.V.,	Niemcy	
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Marche	Region,	Włochy	

	

	

SRECD	–	Region	of	Cantabria,	Hiszpania	

	

	

E-C-C	Verein	für	interdisziplinäre	Bildung	und	Beratung,	Austria	

	

INI-Novation,	Bułgaria	

7.3.	Podziękowanie	i	kontakt	

Partnerzy	EUROPETOUR	dziękują	wszystkim	osobom,	które	poprzez	
reprezentowane	przez	nich	placówki	i	regiony	wspierały	konstruktywną	
pracę	partnerów	projektu,	przekazały	materiały	fotograficzne	bądź	
źródłowe	i	uczestniczyły	w	wydarzeniach,	podczas	których	
EUROPETOUR	testował	swój	materiał	szkoleniowy.	

 

więcej:	www.europetour.tips	

			https://www.facebook.com/EuropeTourTips		

			#EuropeTourTips	

	

Stan:	Październik	2017	

 

	


