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Treść
Ten moduł składa się z 5 części szkoleniowych.

Część 1 – Generowanie produktów i usług turystyki kulturowej
Część 2 – Strategia pozycjonowania
Część 3 – Pozycjonowanie niematerialnych produktów i usług
Część 4 – Części składowe atrakcyjnych kulturowo celów podróży
Część 5 – Kultura jako rynek niszowy celów podróży

Cele szkolenia
Po lekturze tego modułu będą Państwo znali poszczególne etapy procesu pozycjonowania. Właśnie w
turystyce kulturowej pozycjonowanie przedstawia jej nierozerwalną część składową.
Zrozumieją Państwo, co to znaczy produkt turystyki kulturowej i będą potrafili rozróżniać produkty materialne od
niematerialnych.
Na podstawie 5 przytoczonych przykładów będą Państwo w stanie wygenerować swoją własną ofertę
turystyki kulturowej: kooperacja, specjalizacja w zakresie jednego/wielu tematu/ów, tematów połączonych ze
sobą, popyt na rynku i kwalifikacje.
Nauczą się Państwo, jak powstaje image celu podróży z fantazji i siły wyobraźni ludzkiej.
Nauczą się Państwo, jak rozwijana jest efektywna strategia pozycjonowania na przykładzie różnych etapów tego
procesu.
Poznają Państwo różnicę między obiektywnym a subiektywnym pozycjonowaniem.
Poznają Państwo także przykłady strategii niszowej, które szczególnie są interesujące dla mniejszych i bardziej
oddalonych celów podróży.

Część 1
Generowanie
produktów i usług
turystyki kulturowej

Generowanie produktów i usług turystyki kulturowej
Co oznacza pozycjonowanie?
Literatura ekonomiczna określa pozycjonowanie w sposób następujący:
„Pozycjonowanie oznacza celowe pozycjonowanie własnych produktów na już istniejącym rynku. Efektywne
pozycjonowanie zapewnia największą możliwą ilość kontaktów z potencjalnymi klientami przy wejściu na rynek.”
Ten moduł przedstawia Państwu różne etapy procesu pozycjonowania. Pokazuje, jak ważną rolę odgrywa
pozycjonowanie w turystyce kulturowej i pokazuje różny sposób postępowania, w jaki można pozycjonować
interesujące kulturowo cele podróży.

Co to jest produkt lub usługa turystyki kulturowej?
Dla twórców kultury pojęcia „produkt“ lub „usługa“ są oddalone od ich codziennego chleba. Proszę jednak spojrzeć w
lusterko: to co Państwo oferują jest czymś, co interesuje konsumentów.
Przykłady produktów turystyki kulturowej (produkty sfery materialnej)
•
przewodniki, informatory, pamiątki, broszury
•
butelka wina lub piwa z naklejką instytucji kultury
•
biżuteria lub ubiór wyprodukowane tradycyjną metodą
Przykłady usług turystyki kulturowej (usługi sfery niematerialnej)
•
wykład, przedstawienie, koncert
•
zwiedzanie warsztatu lub atelier
•
oprowadzanie po dziedzictwie kulturowym / miejscu historycznym
Zachowane tradycje, nauka tradycyjnego rzemiosła i jego zastosowanie
Przejście między produktami a usługami jest płynne. Obie kategorie oferują coś, co pozostaje, co można wziąć z
sobą do domu, albo coś namacalnego albo coś, co pozostaje w pamięci. Proszę pomyśleć o zdjęciu lub nagraniu
video, które zrobią Państwo podczas koncertu. Z niematerialnego dobra powstanie materialne.

Właściwości produktów i usług turystyki kulturowej
Produkty turystyki kulturowej są kompleksowe i bardzo heterogeniczne. Od koncepcji i promocji wydarzenia
kulturalnego poprzez wytworzenie tak zwanego szlaku kulturowego do ofert skierowanych do grup docelowych.
Istnieje wiele możliwych produktów turystyki kulturowej. Fantazja nie zna granic.
Pojedynczemu oferentowi jest trudno przebić się w sferze kultury na obszarach wiejskich. Dlatego formuła
czarodziejska brzmi tu: Konsolidacja finansowych i osobistych zasobów: Współpraca jest rozwiązaniem.
Sposób postępowania jest dla wszystkich produktów i usług taki sam. Najpierw należy przeanalizować sytuację,
zdefiniować grupy docelowe i na koniec opracować strategie. Dopiero po przejściu wszystkich tych etapów, możliwe
jest wygenerowanie produktu.
Sztuka polega na tym, żeby wykreowali Państwo swój własny indywidualny produkt lub usługę. Proszę dać Państwa
produktowi to coś, co będzie miało charakter regionalny lub poszerzyć Państwa produkt o coś, czego nie ma
konkurencja.
Poniższe przykłady podsuną Państwu pomysły, jak można wytworzyć indywidualne produkty i oferty. Będą
bodźcami do dalszego rozwoju turystyki kulturowej w Państwach miejscach podróży.
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Pięć etapów tworzenia produktu turystyki kulturowej
Przykład 1: więcej przejrzystości poprzez współpracę
Jak mogą Państwo skutecznie współpracować z innymi usługodawcami i ofertami kulturowymi w Państwa regionie?

Proszę się zapoznać z potencjałem ofert w Państwa regionie
Powinni Państwo poznać swój potencjał i zapewnić sobie dobre rozeznanie na temat produktów turystyki kulturowej
w Państwa regionie. Należy tu uwzględnić placówki kultury, zabytki, wydarzenia kulturalne, architektoniczne wyjątki,
szczególny krajobraz etc.

Proszę sprecyzować swój pomysł
Mają Państwo już pomysł na wspólny projekt z innymi oferentami? Rozwijają Państwo jego koncepcję, za pomocą
której będzie można pozyskać partnerów i sponsorów? Ważne jest przy tym, aby wyrażać się zwięźle i posługiwać
się np. wyliczeniami. Treścią przykładowego wydarzenia kulturalnego powinno być:









Z jakiego powodu? (np. Atrakcyjne oferty nie cieszą się zainteresowaniem prawie wcale lub wcale?)
Temat (Co chce się przekazać? Co jest Państwa przesłaniem? Proszę sformułować zasadniczą
kwestię.)
Szkic projektu (np. idea projektu, dlaczego chcą Państwo realizować tę ideę w ten sposób? Jakie przesłanie
filozoficzne stoi za tym projektem?)
cel (np. Podwyższenie zauważalności, większa liczba odwiedzających)
grupy celowe (np. lokalna ludność, starsi goście, odwiedzający zainteresowani kulturą)
rodzaj wydarzenia (np. festiwal, jarmark, tydzień kulturalny)
czas i okres trwania (np. Drugi sezon, wydarzenie jednodniowe, kilkudniowe, kilkutygodniowe)
możliwi partnerzy współpracujący (np. Inne jednostki kultury, oferenci z zakresu kultury, partnerzy z branży
gastronomicznej)

Proszę chronić swój pomysł
Proszę się upewnić, czy Państwa pomysł nie jest już lub był realizowany w regionie sąsiednim. Proszę obserwować
swoją konkurencję. Inne regiony mogą mieć całkiem inne założenia niż Państwa. Czasami wynikają z tego nowe
pomysły, które mogą być pomocne dla Państwa własnej oferty.

Partnerzy kooperacyjni
Proszę ułożyć listę potencjalnych partnerów kooperacyjnych dla Państwa oferty i ustalić termin na ich
spotkanie, podczas którego przedstawią Państwo swoje pomysły i przekonają do nich swoich partnerów.
Istnieją esencjonalne rodzaje współpracy, które są decydujące dla sukcesu Państwa oferty. Są to:
 Państwa bezpośredni partnerzy, np. inna jednostka kultury, oferenci z zakresu usług
kulturalnych i turystycznych, których oferty pasują tematycznie do Państwa oferty.
 Partnerzy, którzy uzupełniają łańcuch wartości dodanej: restauracje, przedsiębiorstwa
transportowe, towarzyszenia, sklepy,
 Proszę przekonać strategicznie ważnych partnerów z dziedziny polityki, stowarzyszenia grup
zainteresowań i przedsiębiorstwa z tego rejonu do swojej koncepcji. To podwyższy pewność
Państwa planu i może przyczynić się do uzyskania wsparcia od administracji.
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Rozwój koncepcji
Chcą Państwo zachęcić do wspólnego planowania partnera kooperacyjnego. Rozwinięcie koncepcji
powinno zawierać następujące punkty:
 Przedstawienie pomysłu: Proszę omówić proces powstawania pomysłu oraz przedstawić treść
Państwa zamierzenia. W tym punkcie można byłoby przeprowadzić warsztaty.
 Ogólny plan finansowania: zestawienie kosztów i ich finansowania
 Szkic projektu: tematy, treści, ramy czasowe
 Podział zadań i ramy organizacyjne: plan czasowy, przebieg, kierowanie projektem i
administracja
 Budżet: proszę oszacować konieczny budżet. Proszę sporządzić pierwszą kalkulację.

Precyzowanie przebiegu
Jeśli nie są Państwo w stanie sami zadbać o szczegółowy plan, koordynację, przebieg i marketing, proszę
się zwrócić do profesjonalnej agencji, która wykona to za Państwa. Dzięki temu będą Państwo pewni, że
projekt nie uchybi żadnym przepisom prawnym. Taka agencja może wykonać za Państwa następujące
zadania:







Szczegółowe planowanie budżetu i plan czasowy: stały i zmienny budżet, koszty, źródła dochodu
Uszczegółowić plan czasowy i opracować podział zadań: Co musi kiedy przez kogo zostać
wykonane?
Informacje dla wszystkich partnerów uczestniczących
Reklama i plan medialny
Informacje dla prasy i public relation
Akwizycję w celu pozyskania sponsorów, etc.

Przykład 2: Identyfikacja ukrytych skarbów
Jako oferent produktu turystyki kulturowej w Państwa rejonie z pewnością więcej niż raz zastanawiali się
Państwo, jak mogą Państwo poszczególne oferty lepiej sprzedać. Jedną z możliwości jest powiązanie
poszczególnych ofert w tematyczny marketingowy pakiet. Wspólna platforma może długofalowo
wzmocnić pojedyncze oferty.
Innym pomysłem jest zwrócenie uwagi na poszczególne oferty za pomocą kreatywnych pomysłów ich
dystrybucji.

Proszę znaleźć pasujący temat
Najpierw potrzebują Państwo zrobić gruntowny przegląd Państwa ofert kulturalnych i wiedzieć, jak
wykorzystać je w turystyce. Które oferty mogą wzbudzić zainteresowanie? Które oferty są już częścią
wydarzeń kulturalnych lub współpracy marketingowej?
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Pomysły na wygenerowanie produktu
Obecnie dzięki Internetowi nie jest trudne znaleźć pomysły na własne produkty. Na przykład
poszukiwania na temat „Promocja tematu literackiego” prowadzą do dużej ilości pomysłów na jej
przeprowadzenie. Powiązana tematycznie analiza konkurencji prowadzi np. do następujących wydarzeń
kulturalnych na temat literatury:
 Festiwal literacki
 wykłady
 tygodnie książki / dni książki
 spotkania autorskie
 wystawy literackie
 tydzień ekranizacji książek
 Audycje radiowe
 Warsztaty pisarskie
 Degustacje wina z odczytami literackimi
 Konkursy literackie, etc.

Przykład 3: Powiązanie tematów
Dzięki powiązaniu tematów stworzą Państwo wartości dodatkowe dla Państwa gości. Kultura i jazda na
rowerze szczególnie się do tego nadają, gdyż są ulubionymi aktywnościami spędzania czasu wolnego i
urlopu.
W Schleswig-Holstein w Niemczech na przykład istnieje na przykład szeroka sieć szlaków rowerowych dla
miejscowych jak i dla gości z zewnątrz. Ponadregionalne szklaki jak np. szlak rowerowy pod nazwą
„Wikinger-Friesen-Weg, Mönchsweg“ etc. promują historię tego regionu. Skierowane są do grup
celowych osób po 50 roku życia oraz wymagających znawców tematu.

Powiązanie jazdy na rowerze i wzruszeń kulturalnych
Chcą Państwo lepiej wypromować swoją ofertę i zdobyć nowych gości łącząc ją ze szlakiem rowerowym?
Poprzez połączenie różnych tematów łączą Państwo produkt główny z dodatkową korzyścią wokół
niego. To są podstawowe elementy dla owocnego wygenerowania produktu. Istnieją różne założenia,
jak dokładnie powinna wyglądać generowanie produktu, np.:





Trasa rowerowa, którą rowerzyści sami mogą przejechać.
Wycieczki rowerowe z przewodnikiem do najciekawszych kulturowo miejsc w regionie.
Państwa oferta kulturowa jest częścią składową pełnej oferty dla rowerzystów.
Wydają Państwo własną ulotkę z mapą i opisem trasy.
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Przykład 4: Muzeum zorientowane na rynek
Zwłaszcza mniejsza muzea wiejskie stoją przed wieloma problemami, jeśli chodzi o ilość zwiedzających.
Przy tym właśnie tam znajdują się często szczególne eksponaty z regionu i wyjątkowe zbiory.
A właśnie te małe społecznie prowadzone muzea są pod opieką mocno zaangażowanych osób, którzy
chętnie i indywidualnie wchodzą w dialog z odwiedzającymi.
W tym zakresie Europetour chciałby ich wyraźnie zachęcić i wesprzeć: Oferujecie Państwo coś, czego
nie ma żadnym dużym mieście i w żadnym jeszcze egzotycznym kraju. To nie jest tak trudne jak brzmi:
Proszę podnieść liczbę zwiedzających i pozyskać gości, którzy odwiedzą Państwa region.
Proszę ustalić warunki ramowe
Proszę poznać okolicę pod względem turystyki kulturowej. Jakie oferty są na tym rynku? Co robi Państwa
konkurencja? Powinni Państwo poznać warunki ramowe Państwa instytucji i jej marketingu (cechy
szczególne, strukturę personalną, źródła finansowania)
Proszę zidentyfikować Państwa grupy celowe
Proszę sprawdzić, jakie grupy celowe przyjeżdżają do Państwa regionu. Proszę ustalić, jakie grupy celowe
chcą Państwo pozyskać w przyszłości. Powinni Państwo znać ich potrzeby i dopasować do nich
odpowiednią ofertę.
Proszę poznać swoją konkurencję
Proszę zebrać informację na temat ponadregionalnych ofert dla Państwa grupy celowej. Proszę
dokonać analizy ofert regionalnych muzeów. Tak nauczą się Państwo dużo o Państwa mocnych
stronach i szansach, ale także o Państwa słabych punktach i ryzyku.
Proszę rozwinąć swoją ofertę
Rozwijanie ofert dla Państwa muzeum zaczyna się długo wcześniej przed wejściem do muzeum.
Produkt turystyki kulturowej jest dzielony na kilka etapów, które przechodzą Państwa odwiedzający.




Proszę zwrócić uwagę na Państwa oferty: Jeśli już zdefiniowali Państwo grupę/grupy celowe
proszę dokładnie przemyśleć, gdzie i kiedy mogą Państwo do nich dotrzeć. Proszę przy tym
zwrócić uwagę na różnorodne środki medialne, które mają Państwo do dyspozycji do promocji i
sprzedaży Państwa oferty.
Państwa muzeum powinno być łatwo dostępne. Proszę się upewnić, czy Państwa goście są
dobrze poinformowani. Żadnemu odwiedzającemu nie chce się nigdy długo niczego szukać.
Czy Państwa muzeum jest wystarczająco dobrze oznakowane? Czy jest ono częścią składową
turystycznej sieci?
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Proszę pokazać swoim odwiedzającym już na wstępie, że Państwo ich znają: Goście powinni
być serdecznie witani. Jeśli Państwa grupą celową są dzieci lub rodziny, musicie Państwo już na
początku pokazać, że są Państwo nastawieni przyjaźnie dla rodzin organizując specjalne oferty
dla dzieci lub oferując bilety rodzinne. Jeśli zwracają Państwo uwagę na grupę wiekową 50+,
powinni Państwo zadbać o to, aby Państwo muzeum było bez barier, żeby opisy obiektów i
pismo w materiałach informacyjnych były odpowiednio duże, a także żeby wyjścia i
pomieszczenia sanitarne było dobrze oznakowane.
Proszę zwrócić uwagę na potrzeby gości planując godziny otwarcia muzeum. Goście mają inne
godziny zwiedzania niż lokalna ludność. Jeśli potencjalni zwiedzający będą stać przed
zamkniętymi drzwiami, raczej ponownie tu nie wrócą. Dlatego proszę spróbować codziennie
otwierać muzeum. Godziny otwarcia tylko w weekendy nie są wystarczające. Ważną częścią
składową Państwa oferty powinno być zabawne, ale nie mniej kompetentne zwiedzanie z
przewodnikiem dla różnych grup celowych.
Proszę wyposażyć Państwa placówkę pod kątem Państwa grup celowych: Państwa goście
powinni zauważyć, że dobrze znacie Państwo swoje grupy celowe i ich potrzeby. W przypadku
rodzin należy zaaranżować kącik do malowania i zabawy dla dzieci. W przypadku
interaktywnych elementów w muzeum powinny być oferowane różne wysokości dla dorosłych i
dzieci. W wielu kulturalnych placówkach nie ma jeszcze bezpiecznych dla dzieci gniazd
elektrycznych ani poręczy. Dla starszych odwiedzających powinno się także pomyśleć o
sanitarnych urządzeniach bez barier. Tak przygotowane wyposażenie dla grup celowych sprawi,
że zwiedzanie będzie dla nich tak miłe jak tylko to możliwe.
Proszę sprawić, aby Państwa placówka odróżniała się od innych dodatkowymi ofertami. Tylko
kilka małych placówek kulturalnych dysponuje ofertą gastronomiczną, ale czemu nie mieliby
Państwo podpisać umowy o współpracy z jakąś kawiarnią lub restauracją z okolicy? Są też
małe muzea wiejskie, w których goście piją kawę z prywatnej maszyny do kawy społecznego
dyrektora muzeum. To są rzeczy, których gość nie zapomni i przekaże innym.
Proszę sprawdzić stopień zadowolenia Państwa gości. Proszę im pokazać, że chcą się
Państwo wyróżniać wśród innych muzeów wysokim stopniem zadowolenia
odwiedzających. Proszę regularnie przeprowadzać ankietę. Pytania do gości wskażą
potencjał rozwojowy Państwa muzeum oraz muzeów Państwa regionu.
Proszę wzbogacić Państwa ofertę skupiając się na kontekście regionalnym. Proszę
współpracować z innymi oferentami kultury w Państwa regionie, stworzyć sieć dla celów
wspólnego kalendarza imprez oraz wzmocnić Państwa marketing poprzez kooperację. Państwa
gości nie interesuje, kto z kim konkuruje. Cel podróży traktują całościowo.

Przykład 5: sukces przez doskonalenie
Czy są Państwo zadowoleni z jakości oprowadzania Państwa gości przez przewodników? Jakość
oprowadzenia jest ważniejsza niż Państwo myślą. Przewodnicy mają decydujący wpływ na wrażenia, które
goście wynoszą z pobytu w regionie. Czasami kontakt między gośćmi a przewodnikiem jest jedynym
kontaktem, który istnieje z lokalną ludnością.
Dlatego też jest bardzo ważne, żeby oferowali Państwo zwiedzanie z wykwalifikowanym i sprawdzonym
przewodnikiem.
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Zadowolenie gości jako element wspierający
Im bardziej zadowoleni są Państwa goście, tym bardziej pozytywne jest ich wrażenie w stosunku do
Państwa oferty oraz regionu, w którym Państwo żyją. Każdy odwiedzający ma swoje całkiem
indywidualne potrzeby i oczekiwania w stosunku do Państwa oferty turystyki kulturowej. Dlatego jest
bardzo ważne, żeby możliwie dobrze znać życzenia i oczekiwania Państwa gości, jeśli zamawiają oni u
Państwa zwiedzanie z przewodnikiem. Im bardziej profesjonalnie jest przeszkolony Państwa personel,
tym bardziej Państwa oferta będzie się wyróżniać od Państwa konkurencji.
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Ćwiczenie 1: Materialnie czy niematerialnie? Proszę zdefiniować swoją ofertę:

Jak już Państwo zauważyli granica między produktem a usługą jest często płynna. Proszę sporządzić listę państwa ofert i
zdecydować, o jaki rodzaj oferty chodzi. Proszę polecić swoim pracownikom sporządzenie takiej samej listy i
przedyskutować wspólnie różnice.

oferta
Np. muzyka z płyty

materialna
x

niematerialna

Np. wykład

x

......
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Ćwiczenie 2: Opracowywanie nowej oferty
Posiadają Państwo hotel w miejscu, które jest słynne ze znajdującego się tam klasztoru?
Turystyka wycieczek jednodniowych wzrasta stale, podczas gdy ilość noclegów od lat spada?
Na podstawie przykładu na końcu tego rozdziału przedstawia się potencjał opowieści kryminalnych?
Ma on zainspirować Państwa do rozwinięcia podobnej aktywności. Nie musi przy tym chodzić o
nierozwiązane przypadki kryminalne. Proszę przemyśleć, które oferty mogą Państwo wykorzystać w
kontekście Państwa placówki: Czy istnieją specjalne eksponaty wystawowe z którymi związane są
historie, czy istnieją narzędzia, których stosowanie dzisiaj nie jest już znane?
Proszę notować wszystkie kroki, które muszą Państwo wykonać, aby opracować nową ofertę, Proszę
przestrzegać przy tym tych pięciu przykładów postępowania dotyczących produktów turystyki
kulturowej. Proszę układać przy tym różne scenariusze

To ćwiczenie będzie bardziej interesujące, jeśli weźmie w nim udział więcej uczestników lub gdy
będzie więcej pomysłów. Na koniec mogą Państwo swoje propozycje rozwiązań porównać i
przedyskutować z propozycjami innych.
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Część 2
Strategia
pozycjonowania
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2.0 Strategia pozycjonowania
Poniższe wyjaśnienia są niestety trochę bardziej teoretyczne. Jednak potrzebują Państwo
pewnej gruntownej wiedzy, aby móc pozycjonować swoje produkty i usługi z sukcesem na
runku turystyki kulturowej.
Pod pojęciem pozycjonowana rozumiany jest proces rozwijania i zachowywania konkretnej pozycji
na rynku, którą dana organizacja/instytucja poprzez swoje produkty i usługi zajmuje. Efektywna
strategia pozycjonowania prowadzi do korzyści w trakcie konkurowania o miejsce podróży, które
chcą Państwo przedstawić Państwa grupie celowej jako atrakcyjne.
Celem pozycjonowania jest zajęcie konkretnego miejsca (pozycji) w świadomości potencjalnego
odwiedzającego, konkretnego wizerunku w jego głowie. Ten wizerunek będzie wyróżniał ten cel
podróży od innych. Z wizerunkiem będzie łączyć się poczucie, że w tym miejscu podróży
oczekiwania potencjalnego odwiedzającego zostaną spełnione.
Ale pozycjonowanie to więcej niż tylko stwarzanie wizerunków. Pozycjonowanie jest ważnym
rodzajem komunikowania się na rynku. Pomaga ono odróżnić cele podróży turystyki kulturowej od
innych podobnych celów podróży. Za pomocą pozycjonowania gość może dokonać wyboru celu
podróży, które wydaje mu się najbardziej atrakcyjne. Na podstawie cech, które dla odwiedzającego
są ważne, decyduje on o wyborze celu podróży. Cel podróży, który ma jasną pozycję na rynku
wyróżnia się od konkurencji i czerpie tym samym z tego dużą korzyść.
Ten kompleksowy proces wymaga szczególnie na obszarach wiejskich turystyki kulturowej
dokładnej analizy cech celu przeznaczenia oraz oczekiwań rynku docelowego.

2.1

Pozycjonowanie za pomocą istotnych cech produktów.

W przypadku pozycjonowania produktów i usług nie chodzi przede wszystkim o to, żeby
tworzyć konkurencyjne wizerunki. O wiele bardziej chodzi o to, aby istotne cechy produktu
lub usługi mogły zostać wypracowane. Należy przy tym uwzględnić trzy aspekty:
1. Wybranie segmentu
2. Istniejącego (wizerunku)
3. Szczególnych cech celu podróży
Skuteczne pozycjonowanie rozumowane jest jako to coś, co oferuje cel podróży i co pokrywa
się z usługami poszukiwanymi na rynku docelowym.
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Pierwszym krokiem procesu pozycjonowania w marketingu dotyczącym celu podróży turystyki
kulturowej musi być badanie rynku pod względem, które cechy produktów i usług wpływają na
decyzję o wyborze celu podróży. Za pomocą realistycznej analizy celu podróży (pod względem
mocnych i słabych stron) oraz konkurencji może zostać podjęta decyzja, które segmenty rynku, z
którymi produktami i usługami mają być rozwijane.

2.2

Efektywne pozycjonowanie.

Efektywne pozycjonowanie musi obiecać zwiedzającemu, że będzie miał konkretną korzyść,
konkretną usługę, konkretną wartość dodaną. Wzbudza ono postawę oczekującą u potencjalnego
turysty i oferuje rozwiązanie dla tego oczekiwania. Rozwiązanie to powinno się wyróżniać od
konkurencji, być lepsze niż inne rozwiązania, o ile konkurencja oferuje już zbliżone rozwiązania.
Ukierunkowane celowo pozycjonowanie ma wpływ na wszystko, co czyni cel podróży i co ten
cel sobą reprezentuje. Dotyczy ono nie tylko reklamy, lecz także wszystkich ofert tego celu
podróży.
Różne oferty muszą być spójne. Ta spójność osiągana jest za pomocą pozycjonowania.

1. P oz ycjon o wan ie musi w o czach gościa być wiarygod ne .
2 . C e l p o d r ó ż y m u si t e j o b i e t n i c y n a s t a ł e d o t rz y m y w a ć .

2.3 Wyzwania pozycjonowania dla atrakcyjnego kulturowo miejsca
podróży
Przed pozycjonowaniem interesującego kulturowo miejsca podróży stoją dwa duże
wyzwania: niematerialność i symultaniczność.
Przejrzysta strategia pozycjonowania pomaga potencjalnemu zwiedzającemu wytworzyć sobie
jasny wizerunek celu podróży. Niematerialne elementy mogą odgrywać przy tym bardzo ważną
rolę: Jak można oddać unikalną atmosferę miejsca dziedzictwa kulturowego w oczach
odwiedzającego? Czy różni goście odczuwają to samo w tym samym miejscu? Postawy
oczekujące odwiedzających mogą się mocno od siebie różnić. Powstawanie każdorazowych
postaw oczekujących może odgrywać przy tym bardzo ważna rolę: czy może chodzi o
wspomnienia z dzieciństwa, opowieści o przyjaciołach czy wspomnienia z poprzednich wizyt?
Kolejne wyzwanie leży w symultanicznym powstawaniu usług i ich konsumpcji. Producenci
dóbr materialnych mogą poddawać swoje produkty wyczerpującym testom, zanim one
zostaną sprzedane i skonsumowane. Tej fazy testowej nie ma oferent usługi turystyki
kulturowej, gdyż jego „produkt“ jest konsumowany w trakcje powstawania.
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Dla osoby wprowadzającej na rynek cel podróży to wyzwanie jest szczególnie duże, gdyż ona w
porównaniu do osoby wprowadzającej na rynek produkt nie ma kompetencji do wydawania
poleceń w stosunku do wielości kooperantów tych produktów i usług turystyki kulturowej.
Duża ilość różnych oferentów produktów turystyki kulturowej w obszarze wiejskim i ich
heterogenność utrudniają zapewnienie jakości i spójności. Wielu oferentów to małe lub
średnie instytucje. W wielu przypadkach chodzi o osoby działające społecznie lub firmy
jednoosobowe, po części firmy rodzinne z nieformalnych wykształceniem, dlatego tutaj
właśnie działania zmierzające do dokształcania, przekazywania informacji i pomocy w
pozycjonowaniu są bardzo ważne.

Oświadczenie o pozycjonowaniu
Ważnym aspektem promocji turystyki kulturowej jest rozwój strategii pozycjonowania dla Państwa
produktu i usługi. Państwa plan marketingowy (porównaj moduł 3) będzie inspirowany przez
Państwa strategie pozycjonowania.

Co oznacza oświadczenie o pozycjonowaniu?









Krótkie oświadczenie, które scharakteryzuje Państwa instytucję, Państwa firmę lub
Państwa cel podróży i stworzy podstawy dla działań marketingowych.
Proszę je wygłosić zwięźle, ale szczerze i emocjonalnie.
Proszę używać wybranych pojęć kluczowych, które są ważne dla celu podróży i rynków
docelowych.
Proszę dobrze przemyśleć, aby przedstawić Państwa placówkę lub Państwa firmę w
możliwie najlepszy sposób- proszę wyobrazić sobie rzeczywistość zanim zrobią to Państwa
odwiedzający.
Proszę porozmawiać z Państwa odwiedzającymi oraz z tymi, którzy jeszcze Państwa nie
odwiedzili.
Proszę stale odnosić się do Państwa oświadczenia o pozycjonowaniu niezależnie o tego czy
chodzi o decyzję w sprawie reklamy, zmian w firmie czy planów na przyszłość.
Proszę się nie bać nowego pozycjonowania, jeśli okoliczności będą tego wymagać.
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Państwa oświadczenie o pozycjonowaniu:
1
Czy chodzi o coś, co łatwo można zauważyć, jest motywujące i ukierunkowane celowo ?
2
Czy wychodzi z tego jasny, niemożliwy do pomylenia i wyrazisty wizerunek Państwa
placówki/Państwa firmy, który wyróżnia się od konkurencji?
3
Czy Państwa instytucja je zaakceptuje?
4
Czy jest ono wiarygodne?
5
Czy przewiduje rozwój?
6
Czy jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji?
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Ćwiczenie 3: Oświadczenie o pozycjonowaniu

Poniżej znajdą Państwo opisy dwóch hoteli. Jak powinny wyglądać oświadczenia o pozycjonowaniu
tych dwóch hoteli. Proszę to przedyskutować ze swoimi kolegami i koleżankami i opisać gości tych
obu hoteli.

„Naszą pasją jest wychodzenie na przeciw oczekiwaniom naszych gości. Udaje nam się to osiągnąć
poprzez bardzo dobry osobisty serwis, który odzwierciedla wartości kulturowe wschodu i zachodu.
Naszym celem jest zachowanie najwyższych standardów pod względem położenia, zakwaterowania,
serwisu, posiłków, wellness , aktywności sportowych i spędzania czasu wolnego. Powiązane jest to z
urokiem , historią i tradycjami tego celu podróży“.
(https://www.theuniquecollection.com/mission.html)

Sensacyjne nowe doświadczenia– to jest WOW-czynnik we wszystkim, co robimy!
Pasja i entuzjazm –to są nasze zamiłowania.
Integralność – robimy to, co obiecujemy.
Commitment – naszym zobowiązaniem jest nigdy nie poddawać się w staraniu o naszych klientów.
Innowacje – to jest krok, który stale czynimy.
Empowerment- zaufanie do naszych partnerów, angażowanie się w celu zapewnienia korzyści
naszym gościom.
Respekt – szacunek dla naszych gości i partnerów.
(https://jasveersinghbal.wordpress.com/2012/03/23/the‐brookstreet‐hotel‐positioning‐and‐
mission‐statement/)
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Część 3
Pozycjonowanie
materialnych i
niematerialnych
produktów i usług
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3.0 Pozycjonowanie materialnych i niematerialnych
produktów i usług.
Jednym z większych wyznań, przed którymi stoją osoby działające w turystyce kulturowej
jest to, że ich produkty są w przeważającej części niematerialne. Materialne bądź bardziej
dostępne są np. muzeum, rynek rzemiosła artystycznego, pokój w hotelu, posiłki lub
otaczająca miejsce przyroda. Te materialne produkty są esencjonalne. Jeśli jednak jest
osiągnięty pewien poziom, będą one traktowane drugorzędowo. W całej Europie są setki
interesujących muzeów, sklepów, rynków, hoteli, smacznych posiłków i nadzwyczajnych
miejsc kultury w przepięknym otoczeniu.
Różnica leży w niematerialnych, nieuchwytnych cechach i szczególnej jakości turystyki kulturowej.
Chociaż turystyka kulturowa charakteryzuje się niematerialnością, trzeba jednak ją promować za
pomocą materialnych, widzialnych dóbr. Dlatego strategia pozycjonowania turystycznego celu
podróży ukierunkowana jest na to, aby poprzez wpływ na czynniki materialne, wzmacniać,
odgraniczać i oddzielać abstrakcyjną rzeczywistość.

To brzmi właśnie bardzo abstrakcyjnie, nieprawdaż? Dlatego:
Najważniejsze, co muszą Państwo wiedzieć o niematerialnych produktach i usługach:
Goście nie wiedzą z reguły, czego powinni oczekiwać, aż do czasu, gdy stwierdzą, że im tego
brakuje.
Niestety nie ułatwia sprawy to, że są Państwo tego świadomi. Jest trudno znaleźć wiarygodne
materialne dowody na istnienie tych niematerialnych konstrukcji. Uważa się, że zajęcie „pozycji“,
to zaistnienie w świadomości gościa. Przy tym bardzo ważną rolę odgrywają jego odczucia. Nie
chodzi więc tylko o to, jak postrzegany jest cel podróży, lecz jaki jest subiektywny odbiór tego
celu podróży w porównaniu do innych konkurujących celów podróży.

3.1

Stworzenie celu podróży poprzez wyobraźnię

My wszyscy definiujemy konkretne miejsce na podstawie wcześniej zebranych opinii, niezależnie
czy pochodzą one z gastronomii, historii czy muzyki? Turystyczny cel podróży powstaje poprzez
to, że gość kojarzy z nim jego podstawowe części.

Turystyka kulturowa składa się z materialnych i niematerialnych elementów. Celem jest
promowanie niematerialnych dóbr takich jak dziedzictwo kulturowe (przekazy ustne, wiedza
regionalna i tradycyjne sprawności). Niematerialne wartości takie jak kurs, który jest powiązany z
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dziedzictwem kulturowym stwarza możliwość połączenia się z ludźmi o podobnych
zapatrywaniach, stymulowania ducha i ciała oraz zdobywania kompetencji jak np. kurs nauki gry
na starym instrumencie lub posługiwania się starym dialektem.
Miejsca dziedzictwa kulturowego były od zawsze interesujące turystycznie, ale coraz ważniejsze
staje się stwarzanie ofert dodatkowych jak np. nauka poprzez zabawę. Całkowite zaspokojenie
oczekiwań odwiedzającego występuje wtedy, gdy odwiedzający postrzega swój pobyt w ten
sposób, że coś „zabiera z sobą do domu“ np. nową wiedzę, przyjaciół, piękne wspomnienia.
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Ćwiczenie 4: materialne i niematerialne mocne strony

1 Co stanowi materialne, wymierne mocne strony w moim regionie?

2 Co stanowi niematerialne, nieuchwytne mocne strony w moim regionie?

3 Czy te materialne strony mojego celu podróży znajdują odzwierciedlenie w moim produkcie lub
mojej usłudze?

4 Czy te niematerialne strony mojego celu podróży znajdują odzwierciedlenie w moim produkcie
lub mojej usłudze?

Jeśli odpowiedzieli Państwo na te pytania, to zidentyfikowali Państwo materialne i niematerialne
elementy Państwa celu podróży i sprawdzili, czy znajdują one odzwierciedlenie w Państwa
produktach i usługach.
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Część 4:
Części składowe
atrakcyjnych
kulturowo celów
podróży
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4.0 podstawowe elementy atrakcyjnych kulturowo miejsc
podróży
Do rozwinięcia efektywnej strategii pozycjonowania potrzebnych jest kilka poszczególnych kroków.
Proces pozycjonowania powinien stale trwać i powinien być powtarzany wielokrotnie. Strategia
pozycjonowania powinna się stale dopasowywać do zmieniających się warunków środowiska i tym
samym i dopasowywać się do zmieniających postaw oczekujących gości oraz strategii konkurencji.
Poniżej pokazujemy Państwu najważniejsze kroki procesu pozycjonowania.

4.1

Pozycjonowanie na rynku

Najpierw muszą Państwo dokonać pozycjonowania na rynku. Proszę zidentyfikować rynki i ich
segmenty i wybrać te, które przedstawiają dla Państwa potencjał biznesowy. Na podstawie takiej
identyfikacji mogą Państwo ustalić w następnym kroku kryteria korzyści z uprzywilejowania w
konkurencji.
Państwa wybór powinien bazować na głębokim zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i odczuć rynku
docelowego, a więc tutaj ludzi zainteresowanych kulturowo. Również niezbywalna jest tutaj wiedza na
temat priorytetów Państwa celu podróży. Muszą Państwo zrozumieć, co jest ważne dla rynku
docelowego, jak on spostrzega Państwa cel podróży i Państwa konkurencję, poprzez jakie cechy
jakościowe mogą się Państwo wyróżnić.
Uwaga: Wizerunek Państwa celu podróży, jego priorytetów i jego wyróżnianie się
od konkurencji leży wyłącznie w spostrzeganiu tego przez zwiedzających. Nie
chodzi tutaj o odczucia branży turystycznej bądź marketingowej!

Państwa praca nad zbieraniem informacji powinna zawierać także ocenę wizerunku, w jaki sposób
goście postrzegają Państwa cel podróży. Poprzez to mogą Państwo zidentyfikować podstawowe
elementy, które będą gościom oferować wartości dodane. To może być np. idealny krajobraz,
specyficzna architektura jakiegoś budynku lub artefakty w muzeum bądź materialne przedstawienie
czegoś niematerialnego. Wartość dodaną definiuje się poprzez to, że te podstawowe elementy
sprawiają np. że gość ma poczucie godności, prestiżu lub zdobywa nową wiedzę.
Wiarygodność tych wartości dodanych może szybko spaść, jeśli oczekiwania gości nie będą spełnione.
Wcześniej zwiedzane zabytki architektoniczne mogą zostać np. szybko zapomniane, gdy zwiedzający
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ponownie znajdzie się w autokarze w drodze powrotnej. Uczestnictwo w koncercie na świeżym
powietrzu może się okazać katastrofą, jeśli organizator nie zapewni ochrony przed wieczornym
zimnem. Pozytywne wrażenie wygasa, jeśli zwiedzający ma poczucie, że jego osobiste bezpieczeństwo
jest zagrożone.
Postrzeganie gości jest uzależnione od spełnianie jego oczekiwań lub niezdolności do wykonania tego
samemu. Wartości dodane funkcjonują tylko w umyśle zwiedzającego i mogą zostać werbalnie podane,
gdy o nie wyraźnie zapytamy. Dopiero, gdy zbiorą Państwo takie informację, Państwa cel podróży może
zostać dopasowany do potrzeb gości i poprzez to spełnią Państwo ich oczekiwania. Ta wiedza stwarza
bazę do rozwoju wiarygodnej strategii różnicowania.
To byłoby na tyle tej teorii, ale jeszcze pewne rzeczy musimy Państwu wyjaśnić.

4.2

Psychologiczne pozycjonowanie

To działanie przenosi za pomocą komunikacji tożsamość celu podróży na rynek docelowy. Zmienia
potrzebę zwiedzających w wizerunki i ustawia ten cel podróży na odpowiednim miejscu w
świadomości gości.
Psychologiczne pozycjonowanie jest strategią, która powinna przynieść wyjątkowy wizerunek
produktu. Ten wizerunek powinien wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do wizyty. W związku z tym, że
dzieje się to wszystko wyłącznie w świadomości potencjalnych odwiedzających, może się to odbyć
automatycznie i bez wpływu promujących produkt. Każdy rodzaj pozycjonowania może dać wynik.
Dwa całkowicie różne cele podróży mogą być postrzegane bardzo podobnie podczas, gdy dwa podobne
cele podróży mogą się wydawać zwiedzającym bardzo różnorodne. Osoby promujące usiłują aktywnie
wpłynąć na pozycjonowanie zamiast pozwalać mu się samemu „dziać“.
Są dwa rodzaje psychologicznego pozycjonowania: obiektywne i subiektywne. Oba mają prawo bytu i
swój własny zakres działania.

4.3

Obiektywne pozycjonowanie

Obiektywne pozycjonowanie oznacza obiektywne cechy fizycznego produktu. Chodzi więc o to, aby
wykreować wizerunek celu podróży, który ukazywany jest za pomocą fizycznych właściwości i
funkcjonalnych cech dodatkowych. Obiektywne pozycjonowanie kręci się wokół tego, co rzeczywiście
istnieje.
Na przykład Land Tirol leży w górach i tym samym jest to teren górzysty lub przykładowo Akropol
znajduje się w Atenach. Ale obiektywne pozycjonowanie nie zawsze musi być konkretne. Może chodzić o
coś bardziej abstrakcyjnego jak to. Akropol znajduje się w Atenach i jest też „kolebką demokracji“.
Obiektywne pozycjonowanie może być bardzo ważne i znajduje często zastosowanie w przemyśle
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turystycznym. Jeśli cel podróży dysponuje unikatowym elementem wspierającym, może być on użyty
do obiektywnego pozycjonowania tego celu podróży, stworzenia jego wizerunku i wyróżnienia go od
ofert konkurencji.

4.4

Subiektywne pozycjonowanie

Subiektywne pozycjonowanie oznacza subiektywne postrzeganie właściwości celu podróży. Chodzi o
to, co odwiedzający cel podróży postrzega niezależnie od fizycznych właściwości celu podróży.
Postrzeganie zwiedzającego może być więc całkiem inne, niż opis celu podróży. Wiele filmów z lat 50tych jest dobrym przykładem na subiektywne pozycjonowanie: pokazują one perfekcyjny świat w
perfekcyjnej przyrodzie. Stwarzają one subiektywny wizerunek w świadomości tych, którzy te miejsca
potem odwiedzili, aby przeżyć pokazywaną w filmach sielankę. Istnieje wiele regionów i zabytków w
Europie, które mają duże korzyści z tego, że były przedstawiane w filmach: dobrym przykładem na to
są Wolfgangsee w Austrii („Sound of Music“) lub włoski region Marche (poprzez filmy Audrey
Hepburn).

Te spostrzeżenia i wynikające z nich wizerunki nie muszą koniecznie odzwierciedlać rzeczywistego
fizycznego charakteru celu podróży. Mogą też funkcjonować tylko w świadomości zwiedzającego.
Promujący ( również Państwa organizacja turystyczna) budują na tym, że rynek docelowy zakłada ten
pozytywny wizerunek- niezależnie od tego, czy odpowiada on rzeczywistości. Jeśli to jest taki
przypadek można mówić o efektywnym, subiektywnym pozycjonowaniu.

4.5

Założenia pozycjonowania

To jest łatwy krok w procesie pozycjonowania. Istnieją różne założenia w celu pozycjonowania
turystycznego celu podróży. Psychologiczne pozycjonowanie szkicuje wizerunek celu podróży , który
jest przenoszony w wizualizacjach i tekstach i przedstawia priorytety celu podróży oraz
wygenerowane przez nie wartości dodane. Promujący turystykę powinni wybrać najbardziej
pasujące założenie, w zależności od tego, jakie rozpoznanie zrobili podczas pozycjonowania na
rynku i pozycjonowania psychologicznego.

4.6

Pozycjonowanie według cech i wartości dodanych dla gości

Przy tym założeniu na pierwszym planie znajdują się wartości dodane każdorazowych właściwości i
cech dodatkowych. Austriacki Region Kärnten reklamuje się przykładowo sloganem „ w gościach u
przyjaciół“
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4.7

Pozycjonowanie według stosunku cena-usługa

Międzynarodowe cele podróży nie dokonują zazwyczaj pozycjonowania według założeń cenowych,
gdyż mniejsza cena kojarzona jest zazwyczaj z mniejszą jakością. Ta usługa może jednak być
efektywnie wykorzystywana w promocji jak na przykład pokazuje to Słowenia: „Słowenia oferuje
więcej naturalnych wartości“. Poprzez to oświadczenie o pozycjonowaniu Słowenia chce podkreślić
nie tylko większą korzyść (więcej za te same pieniądze), lecz także podkreślić więcej atrakcji
przyrodniczych.

4.8

Pozycjonowanie pod względem korzyści i obszaru wykorzystania

Zgodnie z tym założeniem pozycjonowania cel podróży jest pozycjonowany stosownie do powodów,
dla których zwiedzający chcą przyjechać do tego celu podróży. Bermudy np. pozycjonują się na
amerykańskim rynku poprzez „czasami muszą Państwo opuścić kraj, aby coś dokończyć“. Na myśli ma
się tutaj obietnicę odbycia produktywnych spotkań w przyjemnej atmosferze. Cancun w Meksyku
pozycjonuję się np. jako „miejsce spotkań czcicieli słońca“.

4.9

Pozycjonowanie według zwiedzających

W przypadku takiego założenia pozycjonowania w centralnym punkcie stoją odwiedzający, którzy chcą
złożyć wizytę w celu podróży. Przykładowo Hong Kong opiera się na rynku podróży służbowych : jeśli
Państwa pracownicy chcą osiągnąć najwyższy poziom, proszę ich wysłać na szczyt“. Tutaj jest gra
słowna szczytu z mądrością, ponieważ szczyt VicktoriaPeak jest jednym z najważniejszych zabytków w
Hong Kongu. Inny przykład Fisher Island, luksusowe osiedle mieszkaniowe pozycjonuję się jako
miejsce, „gdzie ludzie, którzy prowadzą biznes, mogą znaleźć miejsce spokoju”.

4.10 Pozycjonowanie pod względem konkretnego rodzaju produktu
To założenie jest często stosowane do połączenia celu podroży z nadzwyczajnymi i unikatowymi
przeżyciami. Księstwo Monaco pozycjonuję się np. jako „bajka, która nie kończy się o północy“.
Obrady w Tajlandii są „tak miękkie jak jedwab, który ograniczony jest tylko niebem“. Lub jeśli
poszukują Państwo perfekcyjnego miejsca obrad jest nim „Izrael blisko nieba“.
Pozycjonowanie stanowi cenny instrument osób aktywnych w branży turystycznej. Skuteczne
pozycjonowanie wymaga głębokiego zrozumienia rynku, które uwzględnia konkurencję i odczucia
potencjalnych gości. Analiza pozycjonowania na rynku docelowym identyfikuje mechanizmy
ustawiania się, które pomagają utworzyć założony obraz celu podróży. Powinien się on wyraźnie
odróżniać od konkurencji i obsługiwać ten rynek docelowy lepiej niż każdy inny cel podróży.
Podsumujmy to i zwróćmy się ponownie do praktycznej pracy nad produktami i usługami:
Obiektywne pozycjonowanie jest mniej skuteczne, jeśli promowany przez nią element podstawowy nie
jest czymś nadzwyczajnym. To jest powód, dla których wielu celom podróży nie udaje się stworzenie
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założonego wizerunku, gdy po prostu stawiają na reklamę ze zdjęciami plaż.
Inne mniej skuteczne założenia pokazują zdjęcia dwóch ludzi, którzy spoglądają na górę, która może się
znajdować wszędzie lub leżą na plaży, która także może być wszędzie.

Jedną z pierwszych reguł skutecznego pozycjonowania jest dlatego unikatowość.

Pozycjonowanie jest najmocniejszą bronią marketingu niszowego. Analiza pozycjonowania
powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

Jaką pozycję zajmuję obecnie Państwa cel podróży na rynku docelowym turystyki
kulturowej?
Jaką pozycję chcieliby Państwo osiągnąć? ( proszę poszukać właściwej pozycji lub luk na
rynku.)
Przeciwko jakim przesądom walczy Państwa cel podróży?
Jakie istniejące wizerunki należy zmienić?
Jak to należy zrobić? (Proszę ustalić najlepszy sposób dla wybranego przez siebie rynku
docelowego.)

33

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ
MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK
TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Ćwiczenie 5: Pozycjonowanie Państwa produktów i usług

1 Jak Państwa Region jest nastawiony na turystykę kulturową?

2 Jakiego pozycjonowania potrzebuje Państwa region dla Państwa produktu/usługi?

3 J a k ą p o z y c j ę z a j m u j e
t u r y s t y c e k u l t u r o w e j ?

P a ń s t w a

o r g a n i z a c j a

/ f i r m a

w

4 Jaką pozycję zajmują Państwa produkty/usługi w turystyce kulturowej?

Jeśli odpowiedzieli Państwo na te pytania, zdobyli Państwo duże rozeznanie na temat pozycjonowania Państwa
produktu /Państwa usługi. Jeśli oferują Państwo więcej produktów/usług, ma sens rozważenie tych punktów osobno
pod kątem poszczególnych produktów.
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Część 5
Cele podróży turystyki
kulturowej jako rynek
niszowy
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5.0 Cele podróży turystyki kulturowej jako rynki niszowe
Jeśli dyskutujemy o podstawowych zasobach celu podróży turystyki kulturowej na obszarach
wiejskich, musimy stwierdzić, że chodzi tu o rynki niszowe. Dla rynków niszowych należy dokonać
następujących przemyśleń:

5.1

Rozróżnianie

Państwa cel podróży oferuje coś innego, lepszego niż to co znajduje się na rynku. W module 3
nauczą się Państwo najważniejszych strategii różnicowania. Te mają w turystyce kulturowej duże
znaczenie.
W gruncie rzeczy można powiedzieć, że skuteczne różnicowanie prowadzi do wierności
odwiedzającego. To oznacza, że nie podejmuje on swojej decyzji o podróży na podstawie cen, gdyż
w jego oczach nie ma porównywalnych alternatyw. Bardzo zróżnicowane cele podróży generują
tym samym wyższą wartość dodaną.

5.2

strategia niszowa

W szczególności w przypadku małych lub oddalonych celów podróży dobrą opcją okazało się
wypełnianie niszy na rynku. W ten sposób mogą się Państwo całkowicie skupić na tej niszy i
równocześnie poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. Istnieją trzy podstawowe rodzaj niszy:




Nastawienie na specjalne grupy odwiedzających (np. osoby zainteresowane zamkami)
Nastawienie na poszczególne segmenty celu podróży (np. klasztorne produkty
kulinarne)
Nastawienie na konkretne geograficzne rynki źródłowe (np. austriacka wieś Hallstadt
jest odwiedzana przez wielu Chińczyków, gdyż w Chinach znajduje się kopia tej wsi ze
znajdującą się tam kopalnią soli w skali 1:1)

Sukces strategii niszowej zbiega się z założeniem, że poprzez silne nastawienie na potrzeby i
oczekiwania odwiedzających udaje się je zaspokoić lepiej od konkurencji, która oferuje szerszą
paletę produktów. Na rynku niszowym jest łatwiej zaspokoić oczekiwania odwiedzających. W
konsekwencji oferty kulturalne na takim rynku mają większy potencjał, gdyż jest wtedy prościej
ustalić potrzeby gości. Największym ryzykiem jest przy tym, że korzyści takiego różnicowania stają
się mniejsze w porównaniu do innych celów podróży.
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5.3

Praktyczne korzystanie z pozycjonowania

Po zagłębieniu się w ten moduł, rozumieją Państwo z pewnością już, dlaczego konieczne jest zająć się
pozycjonowaniem w ramach działań marketingowych.






Wynik pozycjonowania produktu to matryca, na której odbita jest relacja Państwa
produktów i produktów konkurencji do oczekiwań gości.
Bazując na tym mogą Państwo stosować ukierunkowane działania, które prowadzą
do dokładnie zdefiniowanych przemian.
Luki na rynku powstają tam, gdzie oferowane są nowe produkty i usługi.
Proces pozycjonowania oferuje precyzyjny i systematyczny wgląd w to, co mogą
Państwo zaoferować swoim gościom. Uzyskane w ten sposób rozpoznania pomogą
Państwu rozwinąć nowe pomysły biznesowe.

Na co muszą Państwo zwrócić uwagę podczas tworzenia i realizowania Państwa planu
pozycjonowania?
Proszę postępować w sposób systematyczny!
Proszę dokonać analizy Państwa rynków!
Proszę wykorzystać swoją swobodę do pozycjonowania się. Proszę dokonać swojego
pozycjonowania w sposób wyraźny.
Proszę na bieżąco dokonywać pozycjonowania!
Proszę dokonywać pozycjonowania z punktu widzenia osób stojących z zewnątrz, względnie
poprosić o ich opinię.
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Ćwiczenie 6: plan pozycjonowania dla Państwa organizacji

Proszę napisać plan pozycjonowania dla Państwa organizacji/przedsiębiorstwa i przedyskutować go z Państwa
kolegami/koleżankami!
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Najlepszy przykład
Najlepszy przykład 1:
Stolica powieści kryminalnych - Hillesheim

Co jest tutaj dobrym przykładem?
Idealny przykładem rozwoju rynku niszowego turystyki kulturowej jest małe miasteczko Hillesheim w
obszarze wiejskim Rheinland – Pfalz. Ono samo nazywa siebie „Niemiecką Stolicą Kryminału”.
Po wielkim sukcesie kryminałów lokalnego autora kryminałów przez 15 lat rozwijano produkty i usługi
dla miłośników kryminałów. Mogą oni teraz spędzić prawdziwy urlop „kryminalny” w Hillesheim, gdzie
rozgrywa się akcja kryminałów.
Te produkty są to np. Hotel Kryminalny, Kryminalne Szlaki Wędrowne, własna księgarnia z
powieściami kryminalnymi, Autobus Kryminalny i odpowiednie produkty do zabrania ze sobą.
Partnerami są oprócz branży hotelarskiej, autorzy kryminałów, lokalne i regionalne organizacje
turystyczne, przewodnicy i osoby działające społecznie.
Każdego roku organizowane są festiwale kryminalne i wiele odczytów kryminałów.

Patrz też: http://www.krimiland-eifel.de
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Najlepszy przykład 2: Klosterland Kartki z
życzeniami

Dlaczego to jest dobry przykład?
Polsko – Niemiecka Sieć Klasztorów (www.klosterland.de) posiada szczególny produkt dla swoim
członków i gości odwiedzających te klasztory: Projektant zaprojektował kartki z życzeniami z motywami
ornamentowymi z poszczególnych klasztorów. Jak dokonali tego członkowie tej sieci, dlaczego tak zrobili i
jakie doświadczenia wynieśli z procesu rozwoju takiego produktu, jest udokumentowane w sposób
wyczerpujący na ich stronie internetowej . Clou brzmiało: Estetycznie zaprojektowane kartki z życzeniami
sprzedawane są nie tylko w klasztorach członkowskich, lecz także poprzez ich partnerów dystrybucji , co
daje korzyść finansową klasztorom.

Przykład opracowania ornamentu z polskiego klasztoru w Myśliborzu (Soldin)
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Najlepszy przykład 3: Starosel
jako cel podróży dla miłośników
wina i antycznej kultury

Dlaczego to jest dobry przykład?
Starosel to wieś w południowej Bułgarii, dokładnie mówiąc w Płovdiv, region Hissar. Zdobyła
światowy rozgłos, gdy zostały tam odkryte starożytne trackie groby i świątynie. Starosel leży także na
trasie 2 szlaków turystycznych w Bułgarii: „ Święte Tereny Łowieckie Królów Trackich i „ Stary
rzymski szlak”
Turystyka kulturowa we wsi jest pozycjonowana na rynku niszowym turystyki kultury wina i historii.
Reprezentuje „Tracką kulturę, wino i przyrodę”.
Hotel “Starosel” prowadzi poprzez swój personel hotelowy wiodącą rolę w produkcji wina i organizacji
wydarzeń kulturalnych i wypromował strategicznie markę Starosel.
Wyposażenie hotelu jest wykonane z miejscowych minerałów i wykonanych ręcznie mebli, które są
powiązane z bułgarską tradycją.
„Enoteca” przedstawia rotundę, która uroczyście została obrana nową świątynią Boga wina
Dionizosa. Tam można przeżywać bułgarską kulturę wina, goście zatapiają się w antycznym świecie
Traków. Trakowie byli tym ludem, który podarował Bułgarii sztukę produkcji wina. Zostało to
potwierdzone w świątyni trackiej oraz w starożytnej winiarni. W czasach starożytnych było to ważną
częścią orfickich rytuałów: Przy ogniu i winie kapłan przepowiadał przyszłość. W duchu wina
odbywały się uroczystości na cześć Dionizosa.
Innym punktem wartym zobaczenia jest gorzelnia do produkcji bułgarskiego winiaku „Rakia”.

Więcej informacji pod: www.starosel.com.
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EUROPETOUR
Doskonalenie w zakresie europejskiej turystyki kulturowej na
obszarach wiejskich
Europejskie miasta i regiony są pełne unikatowych skarbów kultury, które przyciągają gości z
całego świata. Zwłaszcza na obszarach wiejskich znajduje się wiele wspaniałych miejsc
dziedzictwa kulturowego takich jak zamki, klasztory i historyczne ogrody, zachowywane
zwyczaje, historyczne rzemiosło artystyczne, festiwale sztuki i kultury od klasyki do
awangardy. Wszystko to jest jakby stworzone do budowania atrakcyjnych ofert dla
zainteresowanych kulturą gości.
EUROPETOUR zmierza do podniesienia jakości zawodowego przygotowania osób
pracujących na obszarach wiejskich, zajmujących się rozwijaniem ofert z zakresu turystyki
kulturowej. 10 instytucji, stowarzyszeń i sieci (z dziedziny kultury, turystyki, doskonalenia
zawodowego, administracji publicznej i wspierania gospodarki) z Niemiec, Belgii, Bułgarii,
Rumunii, Austrii, Polski, Hiszpanii i Włoch wymieniło się swoimi doświadczeniami i
opracowało wspólnie ten program szkoleniowy. Szczególne uwzględnienie znalazło w nim
profesjonalne wykorzystanie mediów społecznych oraz online- marketing do promocji ofert
turystyki kulturowej.
Są Państwo zainteresowani wymianą doświadczeń lub aktywną współpracą?
Polski partner to Gmina Myślibórz, członek Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów,
reprezentująca stowarzyszenie Klosterland e.V. w projekcie 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
Kontakt po stronie niemieckiej
Klosterland e.V.,
Lara Buschmann, Menadżer sieci +49 (0)3382 768 -841/-842
Telefon
e-Mail
Internet

info@klosterland.de
www.klosterland.de
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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

10 partnerów– 8 europejskich regionów – wspólne cele
Celem projektu EUROPETUR jest połączenie wiedzy i doświadczeń dziesięciu różnych
partnerów z dziedzin kultury, turystyki, kształcenia zawodowego, administracji publicznej,
wspierania gospodarki oraz sieci turystyki kulturowej.
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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

Marche Region, Włochy

SRECD – Region of Cantabria, Hiszpania
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E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Austria

INI-Novation, Bułgaria

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
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