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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 następuące warunki:
 podać nazwę: Należy podać nazwę źródła, link do licencji i wskazać, czy zostały
dokonane zmiany.
 NonCommercial: Nie wolno wykorzystywać tego materiału do komecyjnych 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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Strategiczny marketing w turystyce kulturowej
Strategiczny marketing dotyczy przyszłego rozwoju instytucji turystycznej lub ukierunkowanej
turystycznie jednostki. Główne zadanie polega na tym, aby dopasować aktualne sytuacje do
założonego rozwoju.
Ten moduł skupia się na strategiczym aspektach marketingu dla turystyki kulturowej na
obszarach wiejskich.

Część 1 Podstawy marketingu strategicznego
Część 2 Metody strategicznej analizy
Część 3 Strategiczne cele w turystyce kulturowej
Część 4 Rozwój strategii

Cele szkolenia
Na koniec tego modułu będą znali Państwo różne ważne zagadnienia strategicznego marketingu
turystycznego.
Zostały one przekształcone pod względem strategicznego myślenia.
Dowiedzą się Państwo jakiego rodzaju strategiczne analizy są właściwe dla Państwa instytucji
lub organizacji.
Zrozumieją Państwo jak rozwój Państwa strategicznych celów powiązany jest z wizją i misją.
Poznają Państwo różnice pomiędzy oświadczeniem o wizji a oświadczeniem o misji.
Przekonają się państwo, że tożsamość korporacyjna jest czymś wiecej niż tylko wizerunkiem.
Będą mogli Państwo przemyślec własne strategie i je odpowiednio dostosować.
Poznają Państwo komponenty Państwa mieszanej strategii.
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Część 1
Podstawy
strategicznego
marketingu
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1.0

Strategiczny marketing

Strateficzny marketing dotyczy przyszłego rozwoju turystycznego przedsiębiorstwa. W
ramach tego modułu wszystkie instytucje kultury będą postrzegane jako „turystyczne
przedsiębiorstwa“. To brzmi dziwnie, ale w rzeczywistości instytucje kultury takie jak muzea,
organizatorzy wystaw, orkiestry czy teatry oferują swoim zwiedzającym, a więc publiczności
płatny serwis i płatne produkty. Wyrażenie „przedsiębiorstwo“ zawiera ekonomiczny wymiar,
który jest konsekwentnie wybierany, gdyż większość produktów i usług w obszarze kultury
nie jest oferowana bezpłatnie.
Główne zadanie polega na tym, aby dopasować Państwa aktualną sytucję do założonego
rowoju i celów Państwa przedsiębiorstwa.
Takie strategie można porównywać z
ukierunkowanymi na przyszłość szynami ochronnymi dla codziennego zarządzania
turystycznym przedsiębiorstwem w celu opanowania nagłych manewrów taktycznych.

Wynik strategicznego marketingu to koncepcja marketingowa, która zawiera trzy
różne płaszczyzny konkretów:
1. cele przyszłego scenariusza (przyszłego miejsca)
2. strategie jako struktura (droga do tego miejsca)
3. mieszany marketing jako proces (uruchomienie maszyny)
Strategie są długoterminowymi decyzjami lub specyfikacjami, które określają warunki
ramowe Państwa organizacji lub polityki celowej, z reguły w ramach czasowych od 5 do 10
lat. Są one długofalowe i określają struktury.
Planowanie marketingu krótkoterminowego to marketing taktyczny, który obejmuje ramy
czasowe okolo jednego roku czau. Odnośi się on do konkretnych zdefiniowanych działań i
szczegółów.
Ani krótko, średnio ani długoterminowy marketing nie jest całkowicie sztywny i
nieodwracalny. Musi być stale sprawdzany, czy prowadzi do sukcesu i czy jest dopasowany
każdorazowo do rozwoju marketingowego. Rówolegle do zmiany gustów zwiedzających musi
zmieniać się strategia marketingowa.
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Strategiczne myślenie i działanie jest to kombinacja składająca się z :
1. zastosowanej wiedzy na temat zarządzania marketingiem,
2. logicznego myślenia poprzez wyciąganie logicznych wniosków z analizy rynków,
3. kreatywności poprzez orientacje na przyszłość i odpowiednia koordynację.

Strategiczne zarządzanie tyrystyką kulturową prowadzi do działania, nie do reagowania!
Zasadnicze cechy strategicznego myślenia to:
•
•
•
•
•

Wizjonerskie myślenie: rozponawanie przyszłych możliwości
Zróżnicowanie myślenie: być innym niż konkurencja, innowacja zamiast naśladowania
Myślenie o korzyściach: w poszukiwaniu korzyści z bycia konkurencyjnym
Myślenie ukierunkowane: poszukiwanie możliwości na przyszłość, aby znaleźć alternatywne
drogi do znalezienia celu
Potencjalne myślenie: rozpoznawanie i rozumienie czynników wpływających
Te różne aspekty strategicznego myślenia prowadzą do szeregu różnych komponentów
strategicznych. Najbardziej znane to:

•
•
•
•

Unikatowa propozycja sprzedaży
Strategiczna jednostka biznesowa
Strategiczne położenie ukierunkowane na sukces
Porównywalne korzyści z bycia konkurencyjnym
Zasadniczym strategicznym zadaniem jest rozpoznanie i rozwijanie strategicznych
komponentów dla Państwa produktów i usług.
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Ćwiczenie 1: Strategiczny marketing wcześniejpóżniej

To ćwiczenie jest do wykorzystania przede wszystkim dla Państwa, jeśli właśnie zaczynają
Państwo zastanawiać się nad strategią tyrystyki kulturowej:
Krok 1:
Zanim zaczną Państwo studiować następujące części proszę zanotować, jakie działania
strategicznego marketingu są dotąd przez Państwa stosowane______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Krok 2:
Proszę sporządzić po zakończeniu tej części plan, jakie działania chcą Państwo w najbliższej
przyszłości zastosować.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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część 2
Strategiczna analiza
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2.0

Metody strategicznej analizy

W zależności od rodzaju Państwa przedsiębiorstwa mogą Państwo zastosować różnego
rodzaju analizy. W tej części przedstawimy Pańswu najbardziej korzystne metody
strategicznej analizy, które mają na celu zrozumienie wewnętrznej i zewnętrznej pozycji
wyjściowej Państwa przedsiębiorstwa jak również jego możliwości rozwoju.

2.1

SWOT Analiza

SWOT Analiza jest często stosowanym instrumentem planowania, który bada kontekst pod
względem (S)Trengths- siły, (W)Eaknesses- słabości, (O)pportunities - możliwości und
(T)hreats- wyzwań. Ta analiza ocenia wyzwania i szanse zarówno w obszarze wewnętrznym
jak i zewnętrznym.

(Grafik: Sam Thatte Presentation Design)
Positive Influences- pozytywne wpływy
Negative Influences- negatywne wpływy
Internal Exam- wewnętrzna kontrola
External Exam- zewnętrzna kontrola

Obszar wewnętrzny:
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• Mocne strony: jakie zalety ma moja organizacja, moje przedsiębiorstwo w porównaniu do
innych?
Przykłady: unikatowe wartości kulturowe, historia, środowisko, rozbudowana infrastruktura,
jakość, zakłady, obszar przemysłowy, wsparcie samorządowe, zapasy, wielość ofert, okazyjne
oferty sprzedaży, rozpoznawane marki, personel, dostępność, wsparcie ze strony Państwa,
etc.
• Słabe strony. Co mogłoby spowodować utratę ilości zwiedzających na korzyść
konkurencji?
Przykłady: zły transport, niepewna okolica, zbyt słabo rozwinięta infrastuktura, zbyt wiele
komarów w sezonie, konflikty pomiędzy lokalnymi aktywistami, zły stan produktów, etc.

Obszar zewnętrzny:
•

Możliwości. Jakie istniejące trendy mogliby Państwo wykorzystać?

Przykłady: Rozwój motywów podróżnych, zmiany w demografii korzystne dla tego celu,
zmiany sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa, etc.
•

Zagrożenia. Jakie istniejące trendy mogłby stanowić zagrożenie dla Państwa?

Przykłady: Otwarcie nowych mocno promowanych celów podróży, recesja, nowa ustawa,
wysokie opłaty wizowe dla zwiedzających, zmniejszenie budżetu publicznych środków, etc.
Krajobraz turystyczny zmienia się stale zewnętrznie i wewnętrznie. Umiejętnie wykorzystana
Analiza SWOT może zwrócić Państwa uwagę na aspekty, które mogliby Państwo niedocenić
lub przeoczyć. Wyniki tej analizy mogą doprowadzić do powstania istotnych przesłanek do
dalszego marketingu celowego.

2.2

Analiza sytuacyjna

Jako następny krok powinni Pańswo zidentyfikować mocne i słabe strony Państwa placówki
turystyki kulturowej lub Państwa przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia analizy
sytuacyjnej należy posłużyć się 6 kluczowymi technikami?
1.
2.
3.
4.

Analiza rozwoju celu lub produktu
Analiza konkurencji
Analiza zwiedzających / analiza rynku
Analiza pozycji w promocji i analiza tworzenia celów
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5. Analiza planu marketingowego
6. Analiza rezydentów.

2.3

Analiza celu podróży

Analiza celowa ( określana też czasami jako analiza produktu) to staranne oszacowanie
słabych i mocnych stron Państwa organizacji kultury lub turystycznego celu podróży, który ją
otacza w idealnym kontekście bazująca na bodźcach z wielości źródeł wewnętrznych i
zewnętrznych celów podróży.
Powinni Państwo rozwinąć szereg kryteriów do tej analizy. Jako przykład podajemy Państwu
kryteria ze światowego forum gospodarczego: podróże i turystyka, konkurencja, raport z
2011 roku. Obejmuje on poniżej wymienionych 14 kryteriów dla rankingu regionów pod
względem:
1. Dyrektyw i przepisów
2. Nieszkodliwości dla środowiska
3. Bezpieczeństwa
4. Zdrowa i higieny
5. Priorytetów podróży i turystyki
6. Połączeń lotniczych
7. Infrastruktury komunikacji naziemnej
8. Infrastruktury turystycznej
9.Infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych
10. Konkurencyjności cenowej w branży turystycznej
11. Zarządzania personelem
12. Podobieństw dla podróży i turystyki
13. Zasobów naturalnych
14. Zasobów kulturowych

2.4

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest dalszym ważnym elementem planowania i rozwijania turystyki
kulturowej. Większość konkurencji zmienia się stosownie do rynku celowego, dlatego
najlepiej jest, gdy dzieli się analizę konkurencji pod względem regionalnym. Na przykład może
organizacja mieć inna grupę konkurencji do kongresu biznesowego i spotkań niż ma ich pod
względem podróży indywidualnych związanych z wypoczynkiem.
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Powinni Państwo dobrze obserwować swoją konkurencję, ale najlepszym źródłem są sami
zwiedzający. Ankietowanie gości, aby ustalić inne cele lub oferentów, których oni biorą pod
uwagę w swoich podróżach, stwarza możliwość analizowania konkurencji.
Proszę być kreatywnym, aby zauważyć jakiego rodzaju doświadczenia mieli Państwa
zwiedzający w kontakcie z konkurencyjnymi instytucjami. Mogą Państwo także zauważyć, że
Państwa konkurencja może stać się Państwa partnerem w poszczególnych tematach.

2.5

Analiza rynku

Od czasu do czasu tzn. co dwa trzy lata powinni Państwo przeprowadzić analizę zwiedzających.
Kategoriami informacji, które ta analiza ma dostarczyć są:
• Cechy demografizne i społeczno-ekonomiczne Państwa grup celowych
• Cechy podróży ( na przykład opłaty, czas pobytu, zakwaterowanie i zapotrzebowanie na
transport itd. )
• Poprzedni wzór wizyt (liczba i czas poprzednich podróży)
• Przemyślenia pod względem ponownych wizyt
• Działania aktywizujące w Państwa celu podróży
• Informacje podróżne, które stosują Państwo opisując cel podróży
• Wykorzystanie mediów (telewizja, gazety, czasopisma, Internet/media społecznościowe, etc.)
• Zadowolenie z podróży
• Zamiłowania i antypatie
• Proponowane ulepszenia celu podróży

2.6

Pozycja marketingowa i analiza wizerunku

Muszą Państwo spróbować zrozumieć, jak postrzegają Państwa wizerunek dotychczasowi i
potencjalni odwiedzający. Proszę poddać ocenie aktualne działania marketingowe Offline i
Online Państwa organizacji, jakie Państwo przeprowadzają w stosunku do konkurencji.
Niestety ten rodzaj badania jest bardzo rzadko stosowany.
Przeprowadzenie takiego badana jest dosyć trudne dla Państwa jako (porównywalnie) małej
instytucji kulturowej lub przedsiębiorstwa turystycznego położonego w małej gminie lub wsi.
Ale mogą Państwo przykładowo poprosić Państwa gminę lub administracją regionalną o
przekazanie takich danych i analiz w celu wyciągnięcia wniosków dla Państwa własnej
instytucji.
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2.7

Analiza planu marketingowego

Analiza planu marketingowego zawiera obiektywną ocenę Państwa planów marketingowych. Polega
ona przede wszystkim na ocenie i pomiarze efektywności i wyników dotychczasowego planu
marketingowego. Ogólna ocena wykonania ostatniego okresu w stosunku do założonych celów
wprowadzania na rynek musi odpowiadać na trzy kluczowe pytania:
• Jak efektywny był ostatni plan marketingowy?
• Jakie działania i programy zafunkcjonowały?
• Jakie działania i programy nie sprawdziły się?
Proszę odpowiedzieć uczciwie! Proszę spróbować ustalić, jakie działania nie sprawdziły się oraz zapytać
Państwa partnerów i przyjaciół o ich opinię. Może to dać bardzo zaskakujący wynik. Ocena
wcześniejszych działań i programów marketingowych powinna dostarczyć odpowiedzi na te pytania.

2.8

Analiza wśród mieszkańców

Niektóre cele podróży czy oferenci turystyczni idą krok dalej i przeprowadzają ankiety tzw. turystyczne
barometry nastrojów w swoich gminach. To jest szczególnie ważne, gdy branża turystyczna stanowi
dużą część lokalnej gospodarki i gdy życie codzienne mieszkańców jest mocno z nią powiązane.

2.9

Podsumowanie

Najważniejszy wynik wszystkich tych analiz da Państwu jasne zrozumienie, w jaki sposób Państwa
instytucja czy Państwa cel podróży odróżnia się od Państwa konkurencji i jak to jest odzwierciedlone w
Państwa strategii marketingowej. Strategia konkurencji (patrz część 4 tego modułu) ukierunkowana
jest na to, aby odróżniać się od konkurencji i te różnice odpowiednio wcześnie zidentyfikować w swoim
planie marketingowym.
Czasami określa się te różnice jako „unikatowe oferty sprzedaży“, „długotrwałe korzyści
konkurencyjności“ czy „zróżnicowane korzyści konkurencyjności“. Długotrwała korzyść
konkurencyjności oznacza, że mają Państwo następujące wartości majątkowe lub zdolności :
• Są Państwo cenni dla zwiedzających
• Są Państwo unikatowi pomiędzy aktualnymi i potencjalnymi konkurentami w Państwa najbliższej
okolicy
• Są Państwo niepowtarzalni
• Brak strategicznych porównywalnych substytutów dla Państwa wartości czy zdolności.
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Ćwiczenie 2: Krok po kroku, aż do uzyskania własnej strategii.

Proszę wyrobić sobie własne zdanie/strategię!
1 Jak oceniają Państwo siebie, swoje przedsiębiorstwo, swoje usługi i produkty teraz i w przyszłości?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2 Na czym polegają główne różnice w stosunku do konkurencji?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 Jak wyobrażają sobie Państwo swoją ofertę za 5 lat?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4 Jakie czynniki wpłyną na ten rozwój?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Jeśli oferują Państwo więcej różnorodnych produktów lub usług może być pomocnym wypełnienie tego
formularza więcej niż jeden raz lub pod innym punktem widzenia.
.
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Część 3
Strategiczne cele
w turystyce
kulturowej
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3.0

Strategiczne cele w turystyce kulturowej

Jedne z największych wyzwań w rozwoju strategii w turystyce kulturowej polega na tym, aby
połączyć cele przedsiębiorstwa z nadrzędnym dla nich turystycznym celem podróży. Wewnątrz tzw. „celów makro“ powinni znajdować się „cele mikro“ Państwa przedsiębiorstwa.
Nawet jeśli oznacza to miedzy innymi ograniczenia w operacyjnym kierunku i rozwoju.

Pojedynczy hotel będzie miał trudności, jeśli spróbuje dawać sygnał w celu pozyskania gości wśród młodych motocyklistów.
Jeśli jest wprowadzany na rynek cel podróży pod hasłem „łagodna turystyka“, to
poszczególni oferenci powinni formułować odpowiednio do tego hasła swoje
operacyjne cele, np. ekologiczne zarządzanie hotelem z ofertą wynajmu rowerów
elektrycznych.
Członkowie stowarzyszenia turystycznego muszą, także respektować cele organizacji nadrzędnej oraz połączyć swój cel maksymalizacji profitu z regionalnymi celami, np. turystyki kulturowej lub turystyki jakościowej.

3.1

Wizja i misja

Rozwój Państwa strategicznych celów jest ściśle związany z Państwa wizją i misją.
Oświadczenie o wizji jest intrygującym obrazem Państwa organizacji, w ramach którego wszyscy pracownicy zachęcani są do współpracy. Osiągnięcie wizji jest najbardziej skuteczne, gdy
jest maksymalna partycypacja i gdy powstaje wrażenie, że integruje ona wszystkie poszczególne wizje uczestniczących osób. W celu osiągnięcia wizji, mobilizacji zasobów- ponieważ
jest to optymalny cel wizji - musi ona u każdego, kto widzi ją jako część swojej przyszłości,
znaleźć wspólny wyższy sens. Dopiero wtedy mocna wizja może motywować ludzi do tego,
aby współpracowali ze sobą w celu osiągnięcia czegoś, czego wydaje się nieosiągalne.
Niestety wiele wizji zawiera często tylko krótkie, nudne, bez znaczenia mieszanki słów kluczowych, które są przytaczane przez różnych uczestników. W skutek tego nikt nie jest w stanie identyfikować się z tak sterylną wypowiedzią i takie narzędzie rozwoju projektu zawodzi.
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Oświadczenie o wizji czy koncepcja - Co najpierw?
Jeśli zakładają Państwo nową instytucją kultury/przedsiębiorstwo turystyczne,
zaczynają nowy projekt lub jeśli planują na nowo utworzyć Państwa produkty i
usługi, formułuje się najpierw wizję, a potem koncepcję i resztę strategicznego
planu.
Dla założonego już przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje już misja, to misja
prowadzi wizję i resztę strategicznego planu dotyczącego przyszłości.

Koncepcja to główny instrument lub ramy dla wszystkich działań . Składa się ona z kilku zdań.
Każde z nich zawiera wyraźną wypowiedź. Suma wszystkich zdań daje pełny opis status quo
na dany moment w czasie i na przyszłość.
Koncepcja to więcej niż jeden slogan, jest szczegółowa i zawiera więcej miejsca na informacje
Styl, treść i terminologia przekazu misji mogą się znacznie różnić. Niektóre są bardzo długie i
szczegółowe, podczas gdy inne są krótkie i rzeczowe. Jedne koncentrują się na konkretnych
odbiorcach (członkach lub odwiedzających) a inne są zapisane dla szerokiej publiczności. Nie
istnieją reguły albo przeciwskazania co do sposobu ich przedstawiania lub ich zawartości.
Wszystko zależy od odpowiedniej kultury przedsiębiorczości.
W praktyce koncepcja powinna zawierać następujące wypowiedzi:
•
•
•
•
•

Kilka informacji o przedsięwzięciu, którym się Państwa organizacja zajmuje
Informację o realistycznym udziale w rynku / pozycji na rynku, do której zmierza Państwa organizacja
Krótkie podsumowanie wartości i przekonań Państwa organizacji w związku z Państwa najważniejszymi udziałowcami, tu np. odwiedzającymi
Dane dotyczące Państwa majątku/nieruchomości
Państwa stanowisko w sprawie społecznej odpowiedzialności, które da się wyrazić w
kodeksie postępowania. Turystyka kulturowa powinna uwzględnić tu także aspekt
zrównoważonego rozwoju
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Skuteczne oświadczenie o misji
Jasne wyrażenie: Koncepcja powinna w sposób łatwy zrozumiała, tak żeby
lokalni i regionalni działacze oraz odwiedzający mogli szybko zrozumieć jej
zasady i wartości. Wypowiedzi muszą być odpowiednio sprecyzowane,
aby miały wpływ na zachowanie pojedynczych osób.
Spektrum: Koncepcja powinna uwzględniać historię, kulturę i wspólne
wartości w obrębie organizacji. Misja nie powinna być zbyt obszerna ani
zbyt krótka. Zbyt obszerna może prowadzić do błędnych interpretacji, za
krótka może oznaczać, że pominięte zostały ważne czynniki.
elastyczność: niezmienna koncepcja jest w stanie działać jako oło napędowe, które poprowadzi Państwa organizację w przyszłość.
Pozycja: Koncepcja powinna być tak napisana aby inspirować zaangażowanie i wspierać Państwa partnerów.
Osoba: Koncepcja powinna odzwierciedlać Państwa organizację w jej indywidualności i unikatowości.
Trwałość: Koncepcja nie może być stale zmieniana, gdyż to prowadzi do
nieporozumień. Powinna być przez wiele lat stała. Zgodnie z tym powinna
być tak napisana, aby były możliwe elastyczne dopasowanie i dalszy rozwój.

Oświadczenie o misji a oświadczenie o wizji
Mission Statement

Vision Statement

Informacje

Oświadczenie o misji objaśnia,
jak zostaną osiągnięte cele.
Wytycza, jak zdobywać klientów i tworzy wartości zespole,
aby osiągnąć cel.

Oświadczenie o wizji ustala,
gdzie znajduję się Państwa
przedsiębiorstwo, opisuje wartości przedsiębiorstwa i jego kulturę działania.

Odpowiedzi

Daje odpowiedzi na pytanie
„co robimy“? (inaczej niż
inni)

Daje odpowiedzi na pytanie
„gdzie chcielibyśmy być“

okres czasu

Oświadczenie o misji opisuję
drogę od teraźniejszości do

Oświadczenie o wizji opisuję
przyszłość
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Oświadczenie o misji a oświadczenie o wizji
Mission Statement

Vision Statement

przyszłości.
Funkcja

Opisuje duże cele przedsiębiorstwa, jest wewnętrzne i
poświęcone zadaniom takim
jak definicja sukcesu, kadra
kierownicza i sposób postępowania z akcjonariuszami.

Opisuje, gdzie widzą Państwo
swoje przedsiębiorstwo za kilka
lat, inspiruje do najlepszych działań i wspiera Państwa motywację.

Zmiana

Państwa oświadczenie o misji
może się zmieniać, jednak
powinni być Państwo wierni
zasadniczym wartościom
przedsiębiorstwa.

W tym zakresie w jakim rośnie
Państwa przedsiębiorstwo powinni Państwo dopasowywać
wizję i misję. Proszę się powstrzymywać przed zbyt dużymi
zmianami w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
.

Rozwój oświadczenia

Co robimy dzisiaj? Dla kogo?
Co jest korzyścią? Dlaczego
robimy to co robimy? Co, dla
kogo i dlaczego?

Gdzie chcielibysmy być w przyszłości? Kiedy chcemy to osiągnąc i jak?

Porady w celu
uzyskania udanych sformułowań

Zasady i wartości przedsiębiorstwa: Kim są główni klienci
przedsiębiorstwa? Na czym
polega odpowiedzialność wobec nich?

Jasny opis przyszłości, łatwe do
zapamiętania słowa, realistyczne
cele i powiązane z wartościami i
kulturą przedsiębiorstwa..

Źródło : http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement (engl. Original)

25

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ
MODUŁ 3 – STRATEGICZNY MARKETING
W TURYSTYCE KULTUROWEJ

3.2

Tożsamość korporacyjna

Państwa wizja i Państwa misja są integralną częścią Państwa tożsamości. Tzw. „tożsamość korporacyjna“ jest centralnym elementem promocji i osiagania strategicznych celów. Państwa kulturowa i turystyczna organizacja daje jednolity i jasny wizerunek, który odróżnia Państwa od konkurencji, np. „młody,
progresywny“ lub „typowy, konserwatywny“.

Najbardziej powszechne nieporozumienie jest, gdy rozumienie się tożsamość korporacyjną tylko

jako design..
Ilustracja: Freyer: Tourismus Marketing, Oldenburg Verlag, München 2011
Tożsamość korporacyjna składa się z trzech części“
1. Design korporacji: Wizualny obraz Państwa organizacji. Chodzi o powtarzające się, identyczne lub
podobne elementy jak logo, czcionka, kolory, które pojawiają się we wszystkich komunikatach. (litery,
plakaty, ulotki, Internet, etc.)
2. Zachowanie przedsiębiorstwa: Zachowanie, w jaki sposób przeprowadzane są działania, np.
„gość jest królem“. Powinno to być spójnie z innymi obszarami: także u oferentów, pracodawców, w
aspektach społecznych oraz w obszarze Państwa organizacji.
3. Komunikacja w przedsiębiorstwie: Realizacja Państwa tożsamości korporacyjnej wewnątrz i na
zewnątrz przedsiębiorstwa.
Więcej na temat tożsamości korporacyjnej znają Państwo w module 5.
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Kilka pytań dotyczących formułowania wizji.
Jak widzą Państwo swój cel w rozwoju turystyki kulturowej?
Co chcieliby Państwo zobaczyć?
Co dałoby się zmienić w Państwa gminie?
Pod jakim względem rozwój turystyki pasuje do Państwa obrazu przyszości?
Jak widzą Państwo przyszłość turystyki kulturowej?

Ćwiczenie 3: Oświadczenie o misji

Proszę przeczytać misję prezesa Tourism Australia i proszę spróbować sformuować Państwa własną
wizję/misję. Znajdą Państwo link na końcu tego modułu w „najlepszym przykładzie“.
Proszę przedyskutować to z pracownikami Państwa organizacji.
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część 4
Rozwój strategii
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4.0

Rozwój strategii

Wobec różnorodnych wyzwań marketingowych w turystyce kulturowej na obszarach
wiejskich potrzebują Państwo podczas rozwijania strategii marketingowej integrujących
założeń. Właściwie muszą Państwo uwzględnić różnego rodzaju strategie i rozwijać je:
•
•
•

Strategie rozwoju,
Strategie rywalizacji,
Strategie uwzględniające klientów.

Rezultatem tych strategicznych możliwości jest Państwa mieszana strategia.
Wiele kulturowych turystycznych instytucji oraz celów podróży realizuje niezróżnicowany
marketing. Adresowany jest on do całego rynku bez sprecyzowania, kogo chcieliby swoją
strategią i jak zagarnąć. Chcą Państwo za pomocą jednego lub niewielu produktów zwrócić
uwagę tylu odwiedzających, jak tylko to jest możliwe. Taki marketing masowy realizowany
jest nie raz poprzez duże biura podróży, oraganizatorów podróży i duże cele podróży.
Globalne strategie („wszystko dla wszystkich“) niosą ze sobą ryzyko braku profilu, którego
oferta w dalszej kolejności da się wymienić na inną. Dla turystyki kulturowej marketing
masowy to absolutne „no go“ (nie należy iść tą drogą), ponieważ rynek szybko Państwa za to
ukaże, jeśli Państwo tak będą postępować.
Dlatego właśnie dla mniejszych organizacji na obszarach wiejskich lepiej jest, gdy zdecydują
się Państwo na selektywny i zróżnicowany marketing. Przy takim założeniu mają Państwo tę
korzyść, że są Panstwo na Państwa rynku rzeczywiście kompetentni. Są Państwo w stanie
rozwinąć unikatowe oferty sprzedaży, aby Państwa konkurencji stworzyć trudniejszy dostęp
do tego rynku.
Korzyścią takiego założenia jest, że nie wymaga ona analizy i badania rynku.

4.1

Strategie rozwoju

Wielu ludzi obawia się, że strategiczne działania oznaczają tworzenia wszystkiego na nowo i
inaczej. Właściwie wiekszość strategii bazuje na instniejących ofertach i ma na celu
zapewnienia sobie w przyszłości pozycji na rynku. Istnieje wiele możliwości:
•
•

Strategia wzrostu: ta zależy od Państwa zasobów i jest często ograniczona poprzez
istniejąca infrastrukturę oraz ekologiczne i społeczne granice.
Strategia stabilizacji: z powodu wyżej wymienionych ograniczeń jest często ważne,
aby pomyśleć o utrzymaniu takiego samego zakresu i jakościowego wzrostu.
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•

Muzeum mogłoby tym samym nie tyle zwiększyć ilości zwiedzających, ale swój
dochód podnieść przykładowo poprzez atrakcyjny sklep w muzeum.
Strategia zmniejszania: to nie musi być oznaka obrony lub kryzysu. Niedobory zaopatrzenia
mogą prowadzić do wyższych cen i tym samym do lepszych gospodarczych wyników.
Dalsza strategia rozwoju to strategia timing: Robi dużą różnicę, gdy są Państwo pionierami
na rynku lub, gdy wchodzą Państwo na rynek, który został już zaakceptowany przez gości.

4.2 Strategie rywalizacji
Tu zobaczą Państwo Państwa wałsną pozycję na rynku w stosunku do Państwa konkurencji.
W zależności od sytuacji mogą Państo zdecydować na działanie bardziej agresywne lub
bardziej kooperacyjne. Stosownie do tego, czy chcą Państwo powiększyć swój udział na
rynku, czy też go obronić.
W agresywnych strategiach wykorzystają Państwo swoje własne mocne strony np. poprzez
• przewagę jakościową: wykorzystają Państwo swoją pozycję sukcesu lub swoja
unikatową ofertę sprzedaży jako: składnika aktywów
• przewagę pod względem kosztów, jeśli mają Pańswto przewagę nad konkurencją
mogą Państwo potem wprowadzić agresywne strategie cenowe, ale to nie jest
preferowana opcja w turystyce kulturowej.

Mogą się Państwo zdecydować na strategię niszową, w której sprobują Państwo osiągnąć
korzyści cenowe.
Strategia „ja też“: ta strategia leży pomiędzy agresywną a kooperatywną strategią i dotyczy
rozwiniętych rynków, które oferują wystarczająco dużo miejsca dla innych oferentów.
W wielu przypadkach oferenci preferują jedną strategię kooperacji : wielu często
jednocześnie dużych oferentów próbuje wspólnie wejść na rynek. Nawiązują współpracę,
tworzą sieci i strategiczne przyjaźnie i osiągają przy wspólnym zakupie i wspólnej reklamie
korzyści związane z kosztami. Dla turystyki kulturowej jest to najkorzystniejsza strategia.

.
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4.3

Strategie uwzględniające klientów

Te strategie zajmują się podziałem rynku według grup celowych. Kryteria podziałów mogą
być różne:
• Spoleczno-demograficzny podział
• Podział według rodzajów podróży
• Podział psychograficzny
Inną możliwością mogłoby być podzielenie Państwa rynku na podstawie głównego motywu
podróżnego.
• Podróże wypoczynkowe,
• Odwiedzanie przyjaciół i krewnych,
• Podróze biznesowe,
• Przygody, dziedzictwo kulturowe i przeżycia w podróży,
• Zainteresowanie kulturowe.
Te grupy mają wpływ na czas pobytu , intensywność podróży, przygotowanie, wydawanie
pieniędzy jak również ogólny wybór aktywności.
Rynki mogą być wtedy podzielone za pomocą dodatkowych, specyficznych dla rodzaju
podróży metod jak demografia, psychografia i wzór wydatków oraz sposób zachowywania.
Proszę spojrzeć w związku z tym na ankietę wśród odwiedzających na poniższych stronach.
Metody podziału są często łączone w celu stworzenia pełnych i szczegółowych profili
odwiedzających, co umożliwia jeszcze bardziej celową promocję i rozwój produktu. Innymi
słowy: im więcej promujący wiedzą o preferowanych doświadczeniach, tym bardziej powinni
dopracowywać swoje produkty i promocje, aby zaspokoić życzenia, potrzeby i oczekiwania
poszczególnych gości.
Tu jest jeden przykad: Backer Spielvogel Bates Advertising rozwinął trzy segmenty rynkowe,
które składają się z demograficznych, pscyhograficznych i zachowawczych części:
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Quelle: Solimar 2011
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Ankieta wśród odwiedzających

(Modifikowana na bazie: „Tourism Destination Management. Achieving sustainable and competitive results.“ (Quelle: http://lms.rmportal.net/course/category.php?id=51)
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Ćwiczenie 4: Z jakich strategii Państwo
korzystają?

Proszę opisać każda z następujących strategii z których korzystają Państwo w pracy swojej organizacji!
Strategie rozwoju
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Strategie rywalizacji________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Strategie agresywne
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Strategie kooperacyjne
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ja też-Strategie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Strategie pod względem klientów________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
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Najlepszy przykład
Najlepszy przykład 1: Champing – zakwaterowanie dla miłośników kultury i kościołów
Dlaczego jest to dobry przykład?
Brytyjska fundacja dziedzictwa kościołów (Churches Conservation Trust) rozwinęła model
zakwaterowań, który jest bardzo szczególnym rodzajem noclegu połączony z unikatową
myślą zachowania dziedzictwa kościołów. "Champing" oznacza noclegi w historycznych
kościołach, podobnych w formie do biwakowania, które są w tej chwili oferowane w trzech
starych kościołach w Anglii. Goście, którzy tam nocują, cenią zmysłowe doświadczenia
nocnego chłodu, ciszy kościołów i otaczającą ich przyrodę. Świece służą do nastrojowego
oświetlenia, odgłosy nocy zagęszczają obszar przeżyć w kościołach. Rano czeka na gości
wspaniałe wiejskie śniadanie.
Tego rodzaju nocleg w kościołach jest podróżą w czasie do anglosaksońskiej historii. Te
kościoły są szczególnymi miejscami, w których można odkryć stulecia kultury angielskiej,
regionalne dziedzictwo kulturowe oraz sztukę wierzących minionych stuleci. Tym samym
otwiera się możliwość bezpośredniego wkładu branży turystycznej w zachowanie
historycznych kościołów.
Churches Conservation Trust współpracuje z miejscowymi parafiami i gminami kościelnymi.

Więcej informacji: https://www.visitchurches.org.uk/visit/champing.html
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Najlepszy przykład 2: Centrum
tekstyliów Haslach

Dlaczego jest to dobry przykład?
Obok isteniejącej już tradycji tkania na płótnie austriackie miasto Haslach (2.350
mieszkańców) w wiejskim regionie Mühlviertel zdobyło w ciągu ostatnich 20 lat nazwę
współczesnego centrum tekstylnego, w skrócie pod nazwą marketingową "Textile Kultur
Haslach". Już w 1990 roku grupa entuzjastów tekstylnych połączyła się, aby stworzyć
platformę do współczesnej promocji róznych tekstyliów i ich produkcji. Celem była także
międzynarodowa wymiana. Podstawową myślą było stymulowanie nowych pomysłów w
miejscu, które miało tradycje tekstylne poprzez zaproszenie wysoko wykwalifikowanych
designerów tekstylnych i artystów z zagranicy do kreatywnej pracy w tym miejscu. Połączono
sztukę i miejscowy przemysł a lokalna ludność została wciągnięta w róznorodne publiczne
działania. W tym czasie w byłym centrum produkcji płótna powstało muzeum z różnymi
aktywnościami. Sposoby działania tego muzeum w całym roku są atrakcją dla gości z Austii,
Niemiec i blisko położonej Republiki Czeskiej. Znany jarmark tkacki jest odwiedzany
miesięcznie już od 10.000 odwiedzających w weekend w lipcu.
Centum tekstylne składa się z 5 partnerów zakładu tkackiego, stowarzyszenia, instytycji
społecznej, centrum kształcenia i jednostki produkcyjnej dla mniejszych produktów. Jest
wspierane przez instytucje publiczne i prywatne placówki. Centrum dysponuje ponadto siecią
przyjaciół i sponsorów, którzy oferują aktywny oraz finansowy wkład.
Produkty i usługi: wystawy, zwiedzania z przerwodnikiem, kursy, jarmar tkacki, współpraca z
uniwersytetem, miejscowymi rolnikami i producentami.

Więcej informacji: http://www.textiles-zentrum-haslach.at
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Nalepszy przykład 3: przykład
kodeksu zachowań

Dlaczego to jest dobry przykład?
Oświadczenie o wizji prezesa „Tourism Australia“: „jeśli pracują Państwo w większej
organizacji nie mogą Państwo przekładać poglądów i wizji menadżerów na wszystkich
pracowników w ramach bezpośredniego i codziennego kontaktu. Ten kodeks zachowań
obejmuje dlatego wszystkie aspekty profesjolanej wpsółpracy:
• Wartości przedsiębiorstwa i sposoby zachowań, etyczne zachowanie, etyczne
podejmowanie decyzji,
• Respekt dla ustawy o nękaniu, mobingu i dyskryminacji, zgłaszanie niepowodzeń,
• Sposoby zachowań, zachowanie w miediach społecznościowych,
• Oficjalna informacja, władza i przywileje, właśność umysłowa,
• Oficjalne jednostki, wyposażenie i inne zasoby,
• Powiązania z rządem, polityczny materiał i aktywności,
• Konflikty interesów, drugie zatrudnienie,
• Wydatki na rozrywki i posiłki w pracy,
• Niezachowywanie/przyjęcie kodeksu

Cały dokument mogą Państwo znajeźć pod:
https://www.google.at/#q=%22Tourism+Australia%22+%22welcome+from+the+managing+director
%22&*&spf=1
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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 HeilbronnFranken.
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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