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Spis treści
W celu odniesienia sukcesu w turystyce kulturowej jest z punktu widzenia autorów tych modułów konieczne
posługiwanie się pewnymi narzędziami różnych środków komunikacji. Są to z jednej strony strategie i
instrumenty, aby łączyć się w sieci z branżą biznesową (porównaj też moduł 6 „sieci i kooperacja“). Te strategie i
instrumenty potrzebne są także do tworzenia ofert na rynku oraz motywowania ludzi do kupowania i korzystania z
tych ofert.
Część 1 Psychologia komunikacji
Część 2 Podstawy komunikacji
Część 3 Tożsamość korporacyjna & wizerunek korporacji
Część 4 Wspieranie zbytu
Część 5 Promocja / Public relations
Część 6 Reklama
Część 7 Cyfrowa komunikacja

Cele szkolenia & Treści szkolenia
Rozwój turystyki kulturowej na obszarach wiejskich z punktu widzenia autorów tego modułu polega na
szczególnych warunkach ramowych w komunikowaniu się zarówno wewnętrznie w sieci oferentów jak również w
ramach komunikacji zewnętrznej (na przykład reklama i promocja). Ten moduł ma przekazać Państwu podstawy
w celu zrozumienia szczególnych wymagań komunikowania się w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich.
Nauczą się Państwo jak skutecznie kształtować komunikowanie się i jakich błędów mogą Państwo uniknąć.
Dowiedzą się Państwo dlaczego i jak rozwój tożsamości korporacyjnej i wizerunku korporacyjnego może
wesprzeć tę pracę.
Zrozumieją Państwo kolejne podstawowe elementy promocji i nauczą się jak zastosować różnorodne instrumenty
Public relations. Do tego należy także zastosowanie mediów społecznościowych.

Dalszym aspektem - uzupełnieniem promocji jest reklama. Zostaną tu przedstawione najważniejsze media
reklamowe i środki reklamowe.

Niektóre z poniżej wymienionych treści mogą się Państwu wydawać na początku abstrakcyjne i zbyt
teoretyczne. Proszę się nie dać tym przestraszyć. Za pomocą licznych ćwiczeń i dobrych przykładów uda się
Państwu szybko przenieść teorię na rzeczywistość pracy. Trzeba po prostu spróbować!
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Psychologia
komunikacji
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Komunikacja dla placówek kultury i miejsc kultu religijnego –
dlaczego jest to ważne dla turystyki kulturowej?
Jako podmiot turystyczny, przykładowo jako hotel, restauracja lub informacja turystyczna, potrafią państwo
komunikować swoje oferty. Rozwijają Państwo swoje oferty, aby osiągnąć wpływy. Te wpływy przyczyniają się nie
tylko do uzyskania przez Państwa dochodu. Zysk pomaga Państwu stale inwestować w dalszy rozwój i poprawę
jakości Państwa ofert. To jest podstawowe założenie w celu utrzymania się trwale na mocno konkurencyjnym
rynku jakim jest turystyka. Jako przedstawiciele placówki kultury lub miejsca kultu religijnego ( kościoła, klasztoru,
religijnego, miejsca edukacji lub kultury) pewnie zdziwią się Państwo w tym miejscu, dlaczego powinni się
Państwo zajmować komunikowaniem się z gośćmi lub klientami, gdy Państwa placówka wspierana jest głównie
przez podmiot publiczny lub kościół i na tym polega Państwa główne finansowanie.
Komunikacja w tym miejscu to nie tylko strony internetowe, ogłoszenia prasowe lub własne wydarzenia,
nawet jeśli są one oczywistą częścią komunikacji z odwiedzającymi. W następujących rozdziałach chodzi o to, w
jaki sposób mogą Państwo poprawić Państwa komunikowanie się i powiązane z nim usługi:

w odniesieniu do grup celowych
w sposób profesjonalny i dobrze przygotowany oraz
zachęcający
dla różnych grup gości- dla tych którzy już zaliczają się do Państwa odwiedzających oraz dla tych, których
muszą Państwo dopiero jeszcze pozyskać jako gości.
Jednostki kultury mogą osiągać profity ze szczególnie dobrze przemyślanej strategii komunikacji. Przykładowo
do obszarów wiejskich można tak samo dobrze dotrzeć za pomocą aktywności w mediach społecznościowych jak
do obszarów miejskich. A małe wiejskie jednostki kultury posiadają często niepowtarzalne zbiory lub wystawy. Nie
brakuje więc jakościowo wartościowej oferty lecz decyfity leżą w raczej w mniej profesjonalnej komunikacji w celu
pozyskiwania gości również z tego otoczenia.
Szczególnie miejsca kultu religijnego nie są często świadome pełnej gamy swoich możliwych ofert dla swoich
gości. Możliwości medytowania lub popularnych ofert takich jak „gość w klasztorze“ ofert kształcenia i duchowych
doświadczeń, to wszystko to wartościowe, kulturowe oferty, które w podróżach grupowach cieszą się
popularnością. A stają się one jeszcze bardziej popularne, jeśli są oferowane w ciszy wiejskiego otoczenia.
Następujące wyjaśnienia powinny Państwu pomóc rozwinąć tego rodzaju oferty i zidentyfikować potencjalne
grupy celowe.
Kolejne przykłady powinny stać się dla Państwa inspiracją i motywacją dla własnych przemyśleń, proszę
wykorzystać przede wszystkim „siłę kooperacji“, która wynika ze współpracy z turystycznymi partnerami z sieci i z
innymi placówkami kultury.
Chcielibyśmy najpierw rozpocząć od krótkiego wprowadzenia na temat ogólnego komunikowania się.

Psychologia komunikacji
Komunikacja jest istotną nierozerwalną częścią składową ludzkiego życia. Tylko przez komunikowanie się
możemy tworzyć relację z innymi ludźmi. Komunikacja pomaga nam nawiązywanie kontaktów wszelkiego
rodzaju: międzyludzkich, przyjacielskich, rodzinnych lub biznesowych. W kontekście międzyludzkim ludzie mogą
przekazywać doświadczenia i uczyć się od siebie tylko przez komunikowanie się.
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Wyrażenie komunikacja oznacza proces, w którym informacje i myśli są przekazywane i wymieniane.
Komunikacja pozwala ludziom przekazywać uczucia, myśli, opinie i oczekiwania.
Istnieje komunikacja werbalna za pomocą słów oraz niewerbalna za pomocą mimiki twarzy, ruchów i gestów
oraz okazywania uczuć.
Dodatkowo zachodzi proces nauki podczas komunikacji- podczas rozmowy nabywamy wiedzę i nowe
zdolności lub jesteśmy konfrontowani z nowymi poglądami. W tym kontekście komunikacja uznacza nie tylko
przekazywanie informacji. Chodzi o to, czy i jak ta informacja jest odbierana, rozumiana, akceptowana i
praktycznie stosowana.

Proces komunikacji

Komunikacja nigdy nie jest „ulicą jednokierunkową“, lecz zawsze procesem dwutorowym. Prowadzi on do
wspólnego znaczenia i wspólnego rozumienia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.1.

1

Powyższa grafika jest publikacją “Guidelines for Social Literacy Training for Public Sector Staff” (http://socialliteracy.eu/Stran.aspx?id=4&lang=DE).
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W efektywnej komunikacji należy uwzględnić
KTO – z kim się rozmawia (ważne jest, czy znamy słuchacza, kim
on jest, ile ma lat, jakie wcześniejsze informacje o nim mamy i ile
osób ma uzyskać tę wiadomość) etc.
Co – co ma zostać przekazane, komunikacja powinna być
przekazane stosownie do tematu
Dlaczego – co jest celem komunikacji, co chce się osiągnąć
Kiedy – kiedy temat ma zostać przekazany
Jak- jak ten temat ma zostać przekazany, należy pomyśleć o
„metodzie“
Efektywne przekazywanie informacji to zdolność, która wymaga systematycznego przygotowania. Korzystanie
tylko z języka nie jest wystarczające . Ta wiadomość powinna być poparta zdjęciami, rysunkami lub innymi
wrażeniami zmysłów (widzenie, wąchanie i czucie). Tak zaopatrzona wiadomość jest bardziej przekonywująca.
Słuchacz dłużej ją zapamięta i będzie ona lepiej przyjęta/zaakceptowana. To wszystko jest konieczne, ponieważ
ludzie są różni i różnie przyjmują informację (np. wrażenia z naszego otoczenia są odbierane za pomocą pięciu
zmysłów: wzroku, słuchu, czucia, węchu i smaku).
Skuteczna komunikacja występuje wtedy, gdy odbieramy naszych słuchaczy jako równych sobie. Jesteśmy w
stanie szanować siebie i ocenić samych siebie realnie i obiektywnie w naszym otoczeniu. Dobry nadawca
komunikatu może zbudować powiązanie ze swoim odbiorcą. Chce zrozumieć punkt widzenia swojego odbiorcy i
nie oceniać tych informacji.
Sposób wyrażania i język zajmują 45% odbieranej informacji.
Zdolności komunikacji obejmują także zdolność zarządzania czasem – to mówiący kontroluje czynnik czasu a nie
odbiorca.
Dobra zdolność do komunikowania się oznacza, że nadawca jest w stanie wyrazić swoje pomysły i
przemyślenia, nawiązać szybki kontakt z ludźmi, wspierać ich, oferować informację zwrotne i być toleracyjnym
wobec innych zwyczajów i kultur. Zdolność do komunikowania się oznacza, że nadawca jest w stanie myśleć do
przodu i tworzyć różne informację i je przekazywać- informacje własne i informacje z zewnątrz własnej instytucji.
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Wytyczne do skutecznej komunikacji
1.
2.
3.
4.
5.

Uporządkuj swoje myśli zanim rozpoczniesz komunikację.
Zastanów się nad powodem komunikacji.
Przemyśł & sprawdź sytuację komunikacji.
Zaplanuj swoją komunikację(ewentualnie zasięgnij porady).
Zastanów sie też nad niewerbalnymi sygnałami, które Ty
wysyłasz.
6. Wykorzystaj okazję do przekazania sensownego i pomocnego
komunikatu dla odbiorcy.
7. Śledź i kontroluj komunikację.
8. Upewnij się, że Twoje zachowanie potwierdza komunikat.

Samoświadome komunikowanie się2
Samoświadomość jest bardzo ważnym elementem komunikacji i chroni przed konfliktami wewnątrz środowiska
pracy. To z reguły nieodzowna cecha osób, które są aktywne w turystyce kulturowej i są w stanie stworzyć
pozytywną atmosferę w kontaktach z gośćmi i klientami.
Samoświadomość nie charakteryzuje się ani pokorą ani agresją lecz pośrodku. Jest to zdolność ręczenia za
samego siebie, reprezentowania własnej opinii, do posiadania celu i obstawania przy własnych prawach. To
następuję bez przemocy i przy postawie pełnej respektu wobec poglądu i wolności innych osób. Jest to zamiar
obrony siebie samego, własnych wartości, osobowości i godności.
Samoświadomość w dalszym sensie oznacza zdecydowanie i zaufanie, chociaż równocześnie zawiera
wspólczucie i otwartość wobec potrzeb, zainteresowań i ograniczeń innych.
Osoba samoświadoma jest świadoma swoich uczuć, zainteresowań i potrzeb i może je jasno wyrazić,
równocześnie uwzględniajac inne osoby i ich potrzeby. Taki charakter może zawierać kompromisy, gdy występują
konflikty i wczuć się w sytuację przeciwników.
Ludzie, którzy działają w sposób samoświadomy są świadomi swoich wad i zalet i akceptują je. Próbują
przekroczyć swoje własne granice będąc jednocześnie cierpliwymi wobec samych siebie. Znają swoje potrzeby,
zainteresowania, uczucia i granice i nie kryją ich przed innymi.
Samoświadomi ludzie są świadomi swojej odpowiedzialności wobec innych i stąd traktują ich z szacunkiem.
Rozumieją ich wady i zalety i nie poddają się agresji i manipulacji.
Poprzez samoświadome działanie uzyskuje się zaufanie przeciwników i staje się niezawodnym partnerem.
Ponadto pokazuje się zachowanie, które inni naśladują.

.
2

Teoria komunikacji wywodzi się z czterech różnych stylów bądź rodzajów komunikacji :agresywnej, pasywnej, pasywnoagresywnej, samoświadomej.
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Kto che się nauczyć samoświadomego zachowania powinien postępować zgonie z regułami „kreatywnej
komunikacji“3.
Kiedy chce się korzystać z możliwości kreatywnej komunikacji trzeba sobie uświadomić, że ten rodzaj
komunikacji oraz wybór słów są kluczem.
Kreatywna komunikacja wytwarza autentyczne relacje i pracuje na podstawie przejrzystych i spokojnych
informacji. Ludzie, którzy porozumiewają się ze sobą za pomocą kreatywnej komunikacji są uczciwi, pełni
szacunku i patrzą w oczy swoim rozmówcom. Na podstawie tego rodzaju komunikacji można okazać uczucia
ponieważ istnieje atmosfera zaufania pomiędzy partnerami rozmowy i każda konwersacja przebiega na zasadzie
konstruktywnej wymiany argumentów, opinii i krytyki.

Ty- komunikaty
Ja- komunikaty
Przeszkadzasz, gdy rozma- Nie mogę się skoncentrować,
wiasz obok.
gdy Ty rozmawiasz obok.
Przychodzisz
spóźniony!

zawsze Czekam od jakiegoś czasu na
Ciebie, czy nie byliśmy
wcześniej umówieni?

Kryjesz coś przede mną…

Nie mogę Ci ufać, gdy
ukrywasz coś przede mna…

Ponownie mnie obgadywałeś.

Nie czuję się dobrze, gdy o
mnie
mówisz,
gdy
ja
odchodzę…

W kreatywnej komunikacji, ja-komunikaty są używane i są częścią samoświadomej komunikacji. Każdy kto
tkwi w komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w kontaktach w miejscu pracy- potrzebuje stateczności i
kreatywności jako oznak samoświadomej komunikacji. Przy tym jest lepiej, gdy pierwsza osoba korzysta podczas
wypowiedzi z ja-komunikatów, gdyż buduje to międzyludzkie relacje.

3

“kreatywna komunikacja” może być rozumiana jako koncepcja komunikacji. Czodzi o to, aby zmierzyć się z zakresem
wpływu własnej komunikacji i być jej świadomym dla celów komunikacji w przedsiębiorstwie, zarówno zewnętrzenej wobec
pracowników jak i wewnętrznej w zastosowaniu wobec gości.
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Reguły i przykłady samoświadomej komunikacji.
Autentyczność
Jestem, kim jestem i nie jestem tym, jakim inni chcieliby mnie widzieć. Pokaże Ci moje uczucia i
chciałbym, abyś Ty mi je okazał. Chciałbym, żebyśmy widzieli się jak w lustrze i uczyli się od siebie. Możesz mi
powiedzieć, co myślisz i dokładnie, jak się czujesz, abyśmy mogli się komunikować.

Szczerość
Ja akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś, a nie takim jakim, chciałbym żebyś był. Oferuję Tobie szczerość,
szacunek i sympatię i oczekuję tego samego od Ciebie.

Ustalanie granic
Życzę sobie pozostać z Tobą w kreatywnej relacji z jasnymi granicami pomiędzy Tobą a mną.

Nieuchronność różnicy zdań
Nie ma podziału na zwyciężcę i przegranego. Istnieją tylko różne punkty widzenia i wymiana opinii.
Chciałbym z Tobą współpracować i komunikować się, ale nie chcę się Tobie podporządkować. Rozwiążemy
ewentualne niezgodności za pomocą kompromisu i zrozumienia, w sposób samoświadomy, a nie za pomocą
agresji. Pamiętamy o tym, że jesteśmy sojusznikami, kolegami, nawet jeśli nasze relacje są zależne od
przełożonych i pracowników.
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Ćwiczenie 1: Jak się
komunikować?

Samoświadomość jest to zdolność do wyrażania własnych życzeń i wyobrażeń w pozytywny sposób. Zbyt mała
samoświadomość może spowodować, że staną się Państwo „popychadłem“. Zbyt duża samoświadomość może
wpływać agresywnie i władczo.
Proszę pomyśleć o czasie, gdy byli Państwo raczej „popychadłem“
Co się zdarzyło?

________________________________________________________________

Co Państwo zrobili?

________________________________________________________________

Jak się Państwo czuli?

________________________________________________________________

Proszę teraz spróbować sobie wyobrazić, jak w przyszłości lepiej radzić sobie w takiej sytuacji. Proszę napisać
lepsze odpowiedzi i reakcje.

Proszę pomyśleć o czasie w którym zachowywali się Państwo w sposób władczy.
Co się zdarzyło?

________________________________________________________________

Co Państwo zrobili?

________________________________________________________________

Jak się Państwo czuli?

________________________________________________________________

Proszę teraz spróbować sobie wyobrazić jak w przyszłości lepiej radzić sobie w takiej sytuacji. Proszę napisać
lepsze odpowiedzi i reakcje.

.
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Część 2
Podstawy komunikacji
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Podstawy komunikacji
Zanim poświęcimy naszą uwagę szczegółowo startegii komunikowania się w turystyce kulturowej na
obszarach wiejskich przedstawimi jeszcze kilka ogólnych zasad.
Powszechnie uważa się , że istnieje 6 zasadniczych pytań w każdej komunikacji:

Kto

nadawca, podmiot w turystyce kulturowej

Mówi co

wiadomość, komunikat

W jakiej sytuacji

w sferze biznesowej

Do kogo

odbiorcy, odwiedzającego, gości

Za pomocą czego

mediów

W jakim celu?

sukcesu komunikacji

Poniższy wykres przedstawia podstawowy model komunikacji i pokazuje w jaki sposób można być
skutecznym w komunikowaniu się. Objaśnia poza tym dlaczego komunikacja czasami zawodzi.

(Alastair M. Morrison: Marketing and Managing Tourism Destinations, 2013)
Są Państwo nadawcą w przedstawieniu, które ma być skierowane do wybranego odbiorcy np.
odwiedzającego lub gościa.
Szyfr:
Aby Państwa wiadomość zostałą zrozumiana i pozyskała uwagę odbiorcy muszą słowa, znaki i obrazy a
także odgłosy i muzyka być ze sobą połączone. To jest tzw. kod (Encoding) komunikatu.
Komunikat/Wiadomość (message):
Ta wiadomość jest zasadniczą wypowiedzią, która ma zostać przekazana do wybranego odbiorcy.
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Medium:.
Medium to specyficzny kanał komunikacji, w którym umieszczona jest wiadomość. Może to być strona
internetowa, gazeta, program telewizyjny i lub wiele innych.
Odbiorca (Receiver):
Odbiorca jest zamierzonym celem komunikacji jako specyficzny słuchacz. W większości przypadku są
to podróżni zainteresowani kulturą. Mogą być to osoby planujące obrady, przedstawiciele organizacji
podróżnych i inni.
Szyfr (Decoding):
Odbiorca będzie interpretował Państwa wiadomość z własnej perspektywy i każda osoba będzie rozumiała
swoje własne znaczenie Państwa wiadomości.
Feedback – reakcja odbiorcy na wiadomość nadawcy: to może być rozmowa telefoniczna, sms,
wypełnienie formularza na stronie internetowej poprzez e-maila, bezpośredni kontakt lub media
społecznościowe.
Kulisy odgłosów głos 1 (Noise):
Istnieje najczęściej więcej wiadomości konkurujących o zwrócenie uwagi odbiorcy. Odbiorca nie dostrzega
wiadomości lub obdarza ją tylko częściową uwagą. Może to zostać określone jako „konkurencyjny hałas“ w
odpowiednim medium. Ta wiadomość również nie dociera do wybranego odbiorcy.
Kulisy odgłosów 2 głos (Noise):
To oznacza „bariery komunikacji“ poprzez brak zainteresowania ze strony odbiorcy, w skutek czego
on nie dostrzega wiadomości.

Opóźnione w czasie przekazanie wiadomości.
Często jest tak, że ten właściwy „zakup“ (np. wizyta w muzeum, na koncercie lub restauracji) nie następuje
natychmiast. Komunikacja informuje odwierdzającego najpierw tylko o ofercie, wywołuje generalne
zainteresowanie i prowadzi do wspierania wizerunku. Ostatecznie sukces komunikacji mierzony jest w tym, czy
Państwa produkty lub oferty są kupowane bądź korzysta się z nich.
Główne elementy komunikacji to:
Wspieranie tożsamości korporacyjnej
Promocja
Wspieranie zbytu
Reklama
Cyfrowe techniki komunikacji
Są one w różnej intensywności i zależności od każdorazowej sytuacji wykorzystywane. Cały ten proces określa
się jako mix komunikacyjny.
W następnych częściach szkoleniowych te elementy będą bardziej szczegółowo omawiane.
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Ćwiczenie 2: Komunikacja
dla Państwa
przedsiębiorstwa

Proszę opisać na podstawie wyżej przedstawionego schematu komunikowanie się Państwa
instytucji/przedsiębiorstwa. Proszę nazwać kogo i co oznaczają poszczególne elementy
Nadawca
________________________________________________________________________
Szyfr (Encoding)
________________________________________________________________________
Wiadomość/komunikat
________________________________________________________________________
Medium
________________________________________________________________________
Odbiorca
________________________________________________________________________
Interpretacja (Decoding)
________________________________________________________________________
Feedback/reakcja
________________________________________________________________________
Noise/głos 1
________________________________________________________________________
Noise/głos 2
________________________________________________________________________
Proszę porównać przebieg lub sukces różnych procesów komunikacji, działań komunikacyjnych i spróbować
zidentyfikować cechy wspólne i różnice.
.
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Część 3
Tożsamość
korporacyjna
a wizerunek korporacji
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Corporate Identity/ Tożsamość korporacyjna
Tożsamość korporacyjną można traktować jako „dach komunikacji“ ponieważ nawiązuje ona swoimi centralnymi
treściami, komunikatami i pytaniami do kwestii, co należy przekazać w komunikacie. Tożsamość korporacyjna
jest w ścisłym powiązaniu z Państwa wizją i nie wolno się jej sprzeciwiać.
W związku z tym zrozumienie własnej, specyficznej tożsamości korporacyjnej jest najważniejszym wyzwaniem i
przesłaniem. W tym kontekście odsyła się przede wszystkim do ścisłego powiązania pomiędzy wizerunkiem a
tożsamością.
Wizerunek polega na zrozumieniu oczekiwań i opinii, które ludzie (podmiot) formułują wobec konkretnego
produktu lub usługi (obiektu). W turystyce jest to najczęściej wizerunek celu podróży. Obraz celu podróży, który
mają potencjalni goście przed oczami jest najważniejszym kryterium decyzyjnym wyboru celu podróży.
Pozytywny wizerunek prowadzi do pozytywnej decyzji, negatywny wizerunek, nawet jeśli odnosi się do jednego
elementu całego celu podroży, będzie prowadził do tego, że inny cel podróży zostanie wybrany.
Aby odnieść sukces ważne jest rozróżnienie pomiędzy wizerunkiem własnym (wewnętrznym) a zewnętrznym
spostrzeganiem (wizerunek zewnętrzny). Wizerunek własny jest wynikiem własnego spostrzegania, wizerunek
zewnętrzny jest to spostrzeganie zewnętrzne przez gości. Zewnętrzny wizerunek jest zawsze subiektywną kopią
oryginału. Bazuje on na świadomej i nieświadomej komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Bardzo rzadko
wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny są identyczne. Jest to bardzo ważne rozpoznanie, które powinni Państwo
zapamiętać.
Wizerunek składa się z dwóch elementów:
Komponentów kognitywnych, które odnoszą się do wcześniejszych informacji na temat produktu lub
znajomości usługi. W turystyce kulturowej jest to przykładowo wiedza na temat różnych celów podróży zebrana
już na podstawie wcześniejszych doświadczeń podróżnych.
Emocjonalnych komponentów koncentrujących się na uczuciach, nastawieniu i potrzebach subiektywnego
odczuwania. Obejmują one sympatię, antypatię lub przesądy wobec celu podróży lub wobec ludzi. Mogą one
powstawać poprzez wcześniejsze doświadczenia z podróży, tradycyjny sposób myślenia, przez medialny
wizerunek lub innych ludzi.
W turystyce kulturowej wizerunki odgrywają podobnie wielką rolę jak w produktach konsumenckich. Mogą
pomyśleć Państwo przy tym o różnych markach samochodowych i ich wizerunkach.

Analiza wizerunku
Wyniki analizy wizerunku z reguły mocno zależą od osób. W zależności od tego, czy ankietowani znali już
obiekt przed ankietą czy też nie. Dlatego powinni Państwo w analizie wizerunku uwzględnić zawsze obie grupy
tych osób. Ponadto powinno się wziąć pod uwagę powiązanie lokalnej ludności i na miejscu aktywne organizacje
turystyczne
Poniższe tabele podają zasadnicze czynniki wizerunku dla turystyczych celów podróży:

Cechy podstawowe regionu i
jego ludności

Typowe powiązane z urlopem
właściwości

Turystyczne usługi i oferty
specjalne urlopowego celu
podróży

Denerwujący
otwarci
świadomi tradycji
sympatyczni
nacjonalistyczni

krajobraz& przyroda
Sport
Komfort
Wartość przeżyć
Romantyzm

Szeroka oferta
Komfortowe noclegi
Proste noclegi
Dobre możliwości wycieczek
Dobre oferty wellness
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nowocześni
biedni/słabo rozwinięci
naturalni
indywidualni
zamożni
nudni
deprymujący
ceniący historię

Kultura
wolność
bezpieczeństwo
relaks
Wellness
Spokój/wypoczynek
zabawa
przyjemność
egzotyka

Interesujące wydarzenia
kulturalne
Dobra kuchnia
Piękne restauracje
Piękna przyroda

Szanse/mocne strony celu podróży

Ryzyko/słabe strony celu podróży

Piękne krajobrazy
Dużo słońca/ładna pogoda
Liczne kulturalne wydarzenia
liczne pomniki kultury
Interesujaca flora i fauna
Dobry klimat
Piękne plaże
Dobre połaczenia lotnicze i drogowe
Interesujące miasta
Przyjazna ludność
Mała ilość turystów
Wielojęzyczne oferty usługowe

Mocne zanieczyszczenie (środowiska)
Brudna woda
Wrogość wobec przyjezdnych
Głośne otoczenie
Wysoka przestępczość
Zbyt wielu turystów
Brak czystości u gospodarzy
Problemy językowe
Mocne obciążenie komunikacyjne
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Korekty wizerunku
Zasadniczo jest możliwe wychodząc od aktualnego wizerunku wdrożenie procesu korekty wizerunku
w celu osiągnięcia docelowego wizerunku. Mimo tego założenia nie powinien ten proces odbiegać od
rzeczywistości, w inny sposób ucierpi na tym wiarygodność.
Zasadnicze stategie wizerunkowe:

Rzeczywistość

Wizerunek

Strategie wizerunku

pozytywna

pozytywny

Pielęgnacja wizerunku

negatywna

negatywny

Optymalizacja ofert i odpowiedniej
komunikacji zewnętrznej

pozytywna

negatywny

Poprawa komunikacji

negatywna

pozytywny

Poprawa ofert

Ważne działania komunikacyjne dla polityki wizerunku to kampanie wizerunkowe. Usiłują one
zakomunikować najważniejsze komponenty za pomocą krótkich wypowiedzi (sloganów):
Kärnten: urlop pomiędzy przyjaciółmi
Saksonia : po prostu mocna
Wydarzenia postrzegane są jako właściwy instrument do tworzenia wizerunku szczególnie, gdy
chodzi o wydarzenia międzynarodowe.
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Ćwiczenie 3 – własna
tożsamość korporacyjna

Proszę opisać zasady lub założenie Państwa tożsamości korporacyjnej w Państwa organizacji. Jakie wartości lub
treści reprezentuje Państwa organizacja lub Państwa oferta ? I jak- jakimi działaniami- próbują Państwu te
wartości i treści przekazać?
W związku z tym ma sens przeanalizowanie wszystkich ofert, środków reklamowych i innych aktywności osobno i
ocenienie ich z „zewnątrz“
.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
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Część 4
Wspieranie zbytu &
sprzedaży

22

SZKOLENIE W TURYSTYCE KULTUROWEJ
MODUŁ 5 – STRATEGIE KOMUNIKACJI

Wspieranie zbytu i sprzedaży
Wspieraniem zbytu nazywane są wszystkie działania komunikacyjne, które wspierają dystrybucję. Te działania
mogą być realizowane samemu lub przez zewnętrznego partnera dystrybucyjnego lub lokalną organizację
turystyczną. Działania te skierowane są do gości, klientów powinny być centralnym punktem tego rozdziału. Przy
tym na zachowanie kupujących mają miarodajny wpływ kompetencje doradcze i siła przekonywania Państwa
pracowników, którzy są w bezpośrednim kontakcie z gośćmi, dlatego zakłada się, że personel do spraw
sprzedaży i dystrybucji powinien spełniać następujące wymagania:
Wysokie kompetencje w komunikowaniu się
Pewność siebie & zaufanie do siebie
Dobra znajomość produktu
otwartość
rozeznanie w usługach serwisowych
traktowanie klientów jako partnerów i gości specjalnych
zastosowanie specyficznych technik sprzedaży i negocjacji
Centalnym czynnikiem sukcesu sprzedaży/dystrybucji jest osobista relacja między personelem ds. sprzedaży a
klientami. Z tej perspektywy personel nie powinien być często zmieniany, zwłaszcza w przypadku niematerialnych
usług turystycznych może utworzenie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu ponadnormatywnie wpływać na
sukces przedsiębiorstwa.
Dobry personel ds. sprzedaży jest równocześnie ekspertami w dziedzinie marketingu:

Dystrybucja:
Są odpowiedzialni za dystrybucję produktów i usług
Badanie rynku:
Otrzymują z pierwszej ręki informacje o życzeniach i potrzebach klientów.
Kontrola:
Mają przegląd efektów działań marketingowych i komunikacji.
Promocja:
przyczyniają

się

do

wizerunku

Państwa

organizacji

i

jej

promocji

W ramach tego modułu szkoleniowego nie jest możliwe objaśnienie wszystkich szczegółów psychologii
sprzedaży. Jeśli są Państwo zainteresowani tym aspektem zalecamy Państwu dalszą literaturę, która jest
dostępna w teorii i w praktyce.
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Ćwiczenie 4 – wymagania wobec
personelu ds. sprzedaży

Proszę stworzyć profil osób, którzy pracują w Państwa organizacji i przemyśleć, które z poniższych wymagań są
spełnione i gdzie są jeszcze możliwości rozwoju.

Zdolność do komunikowania się – wiedza w jaki sposób się komunikować
________________________________________________________________________
Samoświadomość
________________________________________________________________________
Wiedza na temat produktu i znajomość oferowanych usług
________________________________________________________________________
Otwarte nastawienie- tolerowanie innych punktów widzenia
________________________________________________________________________
Rozeznanie w serwisie – świadomość jak serwisant zajmowałby się gościem
________________________________________________________________________
Traktowanie klientów jako partnerów i gości
________________________________________________________________________
Znajomość technik sprzedaży i negocjacji i ich stosowanie.
________________________________________________________________________
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Część 5
Promocja
Public Relations
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Promocja
Najwyższym celem dla przedsiębiorstwa turystycznego jest z reguły stwarzanie atrakcyjnych powodów dla
przyjazdów odwiedzających i zamiana tych powodów w rezerwacje, np. biletów wstępu, jedzenia, wycieczek z
przewodnikiem, pamiątek lub podobnych ofert.
Promocja odgrywa w tym procesie decydującą rolę. Nie chodzi tylko o pozyskanie gości dla celu podróży lecz
także o ich zadowolenie po przybyciu.
W trakcie całościowych działań komunikacyjnych promocja odnosi się do największego kręgu adresatów. To jest
cel zarówno dla przedsiębiorstwa lub celu podróży zarówno zbudowanie wiarygodności i jej utrzymanie jak też
oferowanych produktów i usług. To zadanie jest mocno powiązane z rozwojem pozytywnego wizerunku na
zewnątrz dla publiczności.
Wyrażenie „publiczny“ obejmuje przy tym w szerokim zakresie tego słowa całe społeczeństwo. Pod względem
ekonomicznym „praca z publicznością“ odnosi się tylko do części społeczeństwa dla którego każdorazowe
aktywności/oferty są ważne. Należy przy tym rozróżniać pomiędzy „zewnętrzną publicznością“ (media, polityka i
administracja, instytucje finansowe, konkurencja, multiplikatory oraz wcale nie na ostatnim miejscu potencjalni
goście) oraz „wewnętrzną publicznością“ (pracownicy i lokalna ludność).

Zasady promocji
“Czyń dobrze i mów o tym“
“Public Relations rozpoczyna się w domu.”

Tradycyjnie promocja w turystyce kulturowej składa się z trzech kroków:
1. motywy przyjazdów gości

tworzenie życzeń odwiedzenia tego miejsca

2. osiągalność

tworzenia możliwości dotarcia do miejscowości

3. serwis i opieka dla gości:

zapewnienie, aby goście czuli się dobrze, byli dobrze traktowani i
dobrze się bawili po przyjeździe na miejsce

W ostatnim czasie strach przed terroryzmem prowadzi do tego, że w promocji trzeba zapewniać gości o
bezpieczeństwie.
Skuteczna promocja powinna spełniać następujące wymagania:
otwartość – niezastąpiona w komunikacji z publicznością, w celu zbudowania wzajemnego zaufania
praktyczność – różnica w stosunku do reklamy polega na tym, że promocja próbuje rzeczowymi
argumentami przekonywać podczas, gdy reklama stosuje też emocjonalne i niepraktyczne argumenty.
szczerość– tylko całkowicie szczera komunikacja umożliwia zbudowanie długotrwałego wizerunku i
stałej,pełnej zaufania relacji z publicznością
powaga – promocja nie może odbywać się gdzieś tam z boku, musi być traktowana poważnie, aby
zachować jednolitość.
Kontynuacja – promocja jest to działanie długofalowe
Odpowiednie informowanie i działanie - jako ważny aspekt komunikowania się z publicznością jest zmienną
interakcją, która musi uwzględniać oczekiwania publiczności (porównaj zasady pracy z mediami
społecznościowymi w naszym „Przewodniku po mediach społecznościowych”).
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Profesjonalność – managerowie Public Relations reprezentujący swoją organizację muszą postępować
profesjonalnie
Systematyczność: promocja musi odbywać się regularnie, nie tylko po jakimś wydarzeniu lub katastrofie,
etc.
Dalsze informacje i przykłady skutecznej promocji w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich znajdą
Państwo w EUROPETOUR „Przewodnik po mediach społecznościowych“.

Promocja w turystyce
Szczególnie w turystyce promocja zajmuje coraz bardziej główną rolę w całej polityce komunikacji. W
związku z tym, że oferty podróżne przed rozpoczęciem podróży nie mogą być sprawdzone,, informacje z
obiektywnych źródeł mają duże znaczenie.
W promocji z jej tworzącymi wizerunek i zaufanie działaniami możliwe jest wiele różnych założeń. Promocja
wspiera np. ukierunkowane celowo kampanie marketingowe oferentów. Przy tym promocja w turystyce
skierowana jest pośrednio do podróżnych. Są to raczej pośrednie działania skierowane do opiniodawców takich
jak media. Obejmują one komunikację pocztą pantoflową pomiędzy przyjaciółmi i znajomymi, informacje z
punktów informacji turystycznych, targów turystycznych i informacji dla podróżnych na temat ważnych zakresów
promocji turystycznych.
Ważne znaczenie mają relacje z podróży, gdyż postrzegane one są przeważnie jako obiektywne relacje. Również
informacje turystyczne i porady, które zamieszczane są w redakcyjnych postach w mediach drukowanych na
stronach internetowych i blogach oraz specjalnych programach telewizyjnych i radiowych są kojarzone przez
użytkowników mediów rzadziej jako reklama. Tutaj promocja odgrywa ważną rolę. W związku z tym, że cele
podróży są szczególnie popularne w tych mediach można w prosty sposób uzyskać redakcyjne relacje z podróży.
Mogą one w różnorodny sposób być wykorzystane.
Zwłaszcza dla małych celów podróży z ograniczonymi finansowymi zasobami dobra promocja może być
ważniejsza niż bezpośrednia reklama. Wyzwanie polega na tym, że cele podróży w redakcyjnych
sprawozdaniach mają mały lub właściwie żaden wpływ na ich treści.
Zasadniczo uważa się, że im wyższa jakość produktu, tym większą wartość nowości posiada i im więcej
wydarzeń, powodów do sprawozdań jest organizowanych, tym częściej wspomina się o nich w mediach i w
mniejszym stopniu jest się skazanym na płatną reklamę.

Promocja w czasach kryzysów
Promocja i sprawozdanie w mediach odgrywają zwłaszcza w czasach kryzysu szczególną rolę. To przede
wszystkim przy podwyższonych problemach z bezpieczeństwem w turystyce jak wypadki, katastrofy
przyrodnicze, zamachy lub terroryzm. Tylko za pomocą szczególnej promocji można kompensować te
negatywne wrażenia.
Kryzysy mogą występować w każdym czasie i wszędzie. Proszę pomyśleć o wypadku wskutek spadającego
materiału budowlanego z wieży kościelnej lub gdy podczas wydarzenia kulturalnego gość doznaje zawału serca.
Trzęsienie ziemi w regionie ze szczególnym dziedzictwem kulturowym, rozpętanie burzy w mediach
społecznościowych lub oczernienie ze strony konkurencji, wszystko to może się wydarzyć. Ale mogą być Państwo przygotowani opracowując plan awaryjny:
-

Proszę sprawić, że Państwo i Państwa personel będzie wiedział jak zachowywać się w trudnych
sytuacjach. Można to przećwiczyć.
Proszę pozostać spokojnym i opanowanym.

-

Proszę pozostać dostępnym i rozmownym. Ukrywanie się nie jest rozwiązaniem.
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-

Proszę być szczerym

W żadnym razie nie powinni Państwo:
-

Zaprzeczać sytuacjom i na nowo interpretować faktów

-

Odrzucać odpowiedzialności

-

Sprzeciwiać się krytyce

-

Być aroganckim i nieokazywać współczucia

Na temat profesjonalnego zarządzania kryzysowego istnieje wiele publikacji, które pozwolą Państwu zgłębić
ten temat.

Instrumenty promocji
Kontakty z mediami
Współpraca z mediami jest najbardziej znanym instrumentem promocji. Poniżej lista najważniejszych spraw, które
powinni Państwo wykonać.
Przygotowanie informacji dla dziennikarzy, blogerów i innych cyfrowych opiniodawców. W związku z tym do
każdego z mediów należy zwracać się osobno. Proszę się upewnić, że do każdego z mediów przekazali
Państwo prawidłową/właściwą informacje. Proszę przemyśleć co jest potrzebne do publikacji (np. materiał
fotograficzny we właściwym formacie, artykuł prasowy bez bezpośredniego zwrotu lub wezwania do
działania). Jakość materiału fotograficznego i teksty są ekstremalnie ważne i powinny być tak obiektywne jak
to możliwe bez cech reklamy.
Rozmowy z prasą i podróże prasowe: Zaproszenie wybranych dziennikarzy do różnych miejsc, gdzie
mogą oni zasięgnąc bezpośredniej informacji na temat produktu lub usługi. Rozmowy z prasą i podróże
prasowe są ważną częścią promocji, gdyż oferują możliwosć wymiany informacji i opinii. Rozmowa prasowa
stwarza także możliwość zadawania bezpośrednich pytań.

Kontakt z urzędami ("Relacje z władzami państwowymi")
W turystyce kulturowej kontaky z różnymi publicznymi urzędami i osobami są szczególnie ważne. Obejmują
one kontakty z burmistrzem i lokalną administracją, ministerstwem krajów związkowych oraz odpowiednimi
organizacjami turystycznymi. Oni są istotnymi decydentami lub organami wykonawczymi, które mogą wpływać
na każdorazowy rozwój turystyczny. Większość tych placówem ma ścisłe powiązanie z finansowymi planami,
które zajmują się turystycznymi subwencjami i inwestycjami.
Intensywny

rozwój

takiej

formy

promocji

nazywany

jest

lobbingiem.

Takimi działaniami są m.in. osobisty kontakt do każdorazowych urzędów oraz zaproszenie odpowiednich
przedstawicieli na wydarzenia turystyczne.
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Ważne kontakty finansowe ("powiązania finansowe")
Kolejną ważną grupą celową w promocji są powiązania finansowe. Zaufanie inwestorów banków, sponsorów i
udziałowców jest istotne, gdyż odgrywają oni w przyszłości Państwa przedsiębiorstwa ważną rolę.
Dla tej grupy celowej istnieją następujące instrumenty promocji:
Zebrania członów lub udziałowców
Przedstawianie bilansów lub raportów biznesowych
Działania “Good-will” jak dni otwarte
Spotkania sponsorów
Regularne informacyjne spotkania

Kontakty z dostawcami, partnerami współpracującymi i konkurencją
Kontakty i współpraca z różnymi organizacjami i przedsiębiorstwami (dostawcami, współpraca z instytutami i
placówkami badawczymi, współpraca z konkurencją) są to dalsze ważne zadania promocji. Wybór dostawców i
partnerów dystrybucyjnych dla poszczególnej placówki mówi bardzo wiele o samej placówce, jej wizerunku i
wiarygodności. Współpraca ze znanymi instytutami i placówkami badawczymi może poprawić wizerunek Państwa
przedsiębiorstwa, gdyż zaufanie do publicznych instytucji będzie przeniesione na Państwa przedsiębiorstwo
(transfer wizerunku).
Dalszym ważnym aspektem są relację z konkurencją. Poprzez takie kontakty można uświadomić organizacji
wiele na temat jej własnej pozycji, a przede wszystkim o społecznych aspektach promocji. Można przy tym
współpracować z wieloma innymi oferentami turystycznymi, przykładowo w kwestii tematów społecznych jak
ochrona środowiska i tym samym zdobywać zaufanie mieszkańców.
Wymagania w związku z tymi działaniami to uczestnictwo na targach, powszechne publikacje, wspólne
wydarzenia kulturalne, publikacje w mediach naukowych, organizacje i uczestnictwo w kongresach naukowych
jak Events-y i dyskusje na tematy turystyki kulturowej.

Dalsze instrumenty promocji
Wydarzenia Public Relations
Mogą Państwo organizować różne imprezy kulturalne jak odczyty, dni otwarte, targi lub wystawy, różne
informacyjne spotkania, jubileuszowe przyjęcia, imprezy firmowe, podróże blogerskie, etc.

Czasopisma Public Relations
Istnieją specjalne czasopisma Public Relatios. Widzieli je już Państwo nie raz w hotelach, na lotniskach lub
innych publicznych miejscach. W takich czasopismach istnieje możliwość wykupienia redakcyjnych artykułów na
temat ofert turystyki kulturowej.

Biuletyny
Również biuletyny są sprawdzonym instrumentem promocji w celu pozyskania gości, dobrze wykonane i
regularnie wychodzące biuletyny wspierają inne instrumenty Public Relations.
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Fundacje
Można także założyć (małą) fundację nauki, kultury i sztuki.

Relacje podróżne
Publikowanie i pozycjonowanie relacji podróżnych w turystycznych czasopismach i mediach internetowych jest
dalszą możliwością. W „Przewodniku po mediach społecznościowych“ EUROPETOUR znajdą Państwo w związku
z tym dalsze informacje.

Zdjęcia i nagrania video
Poprzez założenie własnego kanału YouTube lub cyforwej galerii zdjęć, należy pamiętać, aby stosować
właściwe słowa kluczowe (tytuł zdjęć, atrybuty i podobne). Również w tej kwestii znajdą Państwo w „Przewodniku
po mediach społecznościowych“ EUROPETOUR dalsze praktyczne porady i pomoc.

Konkursy, akcje i Events‐y
Tego rodzaje Events-y można organizować samemu lub wspólnie z inną placówką turystyki kulturowej.
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Ćwiczenie 5: Promocja w „normalnych
czasach”

Prosze sporządzić plan Public Relations dla Państwa organizacji, w którym połączą Państwo aktywności i
instrumenty, które Państwo już znają i elementy, które poznali Państwo w tym module szkoleniowym.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.

Ćwiczenie 6: Promocja w czasach
kryzysu

Proszę sobie wyobrazić, że Państwa ojczysty region ucierpiał w związku z powodzią. Szlak kulturowy w Państwa
regionie został częściowo zalany wodą. Jednak szczęśliwie Państwa własna lokalizacja i większa część
bezpośredniego otoczenia została oszczędzona. Gazety i telewizja relacjonują o tej sytuacji, a Państwo otrzymują
już pierwsze zapytania od Państwa gości, którzy chcą wiedzieć jak przedstawia się sytuacja i zastanawiają się
czy powinni odwołać swój pobyt. Proszę zaplanować plan awaryjny, kampanię Public Relations i przedyskutować
ją z przyjaciółmi i pracownikami.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Część 6
Reklama
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Rola reklamy
Reklama skierowana jest zawsze do określonej grupy celowej i zmierza do zmotywowania tej grupy do zakupu
produktu bądź uslugi turystyki kulturowej. W paktyce rozgraniczenie między reklamą, promocją, a wsparciem
sprzedaży jest często płynna. W reklamie skierowanej do określonej grupy celowej jest ważne, aby te grupy były
wcześniej dobrze analizowane i scharakteryzowane. Powinno się dobrze poznać ich oczekiwania i/lub potrzeby.
Dopiero wtedy można odpowiednio zwrócić się do tych grup celowych. Do znaczenia reklamy przykłada się
często zbyt dużą wagę. W procesie decyzyjnym dotyczącym kwestii podjęcia podróży często koniecznym jest
przekazanie informacji o różnorodnych ofertach i usługach, gdyż ostateczna decyzja na temat podróży jest często
mniej motywowania przez samą reklamę lecz o wiele bardziej na podstawie oferowanych i dostępnych usług jak
też specyficznych życzeń i potrzeb gości. Reklama może w tym kontekście posiadać aktywujący efekt, ale nawet
najlepsza reklama będzie miała niewielki efekt bez dobrej koordynacji i współdziałania, wsparcia sprzedaży
polityki cenowej i innych instrumentów całej strategii komunikacji.
Reklama służy w pewnym sensie jako przekaźnik, aby przybliżyć strategie marketingowe publiczości i uczynić je
„widoczne“ i „słyszalne“. To jest ogólne wyzwanie dla turystycznych usługodawców. W związku z tym, że oferty są
niematerialne (nienamacalne) i niewidoczne nie mogą właściwe usługi być widoczne (problem wizualizacji). Stąd
powinno albo miejsce Państwa usługi albo konsumenci/potencjali goście stać w centralnym punkcie prezentacji
reklamowej. W porównaniu do innych usługodawców oferenci turystyczni mają tę korzyść, że turystyczne oferty z
reguły związane są z uczuciami i nastrojami. Słońce, plaża i morze kojarzone są z wypoczynkiem, środkiem
transportu, zabytkami, krajobrazami lub zachodem słońca, bez wchodzenia w szczegóły.
.

Reklama i slogany reklamowe
Poszczególne cele reklamowe wynikają z Państwa ogólnej definicji celu i Państwa zasadniczych przemyśleń
strategicznych. Główne cele to z reguły:
Poznanie Państwa produktów i usług z zakresu turystyki kulturowej – ogólny wzrost uwagi na
Państwa oferty
Informacje o Państwa produktach i usługach. Chcą Państwo podnieść zainteresowanie u potencjalnych
odwiedzających.
Zastosowanie impulsu sprzedaży. Konkretna oferta ma zostać zakupiona.
Kształtowanie wizerunku: ten aspekt jest połączeniem z zadaniami Public Relations.
W sloganach reklamowych odpowiednie wypowiedzi reklamowe są wprowadzane. Treść i forma tej
komunikacji są ściśle ze sobą połączone. Styl reklamy powinien wyrażać Państwa tożsamość korporacyjną.

"Kampania reklamowa musi działać jako całość"
"Reklama powinna być nieprzerwanym ciągiem, nie tylko w
marketingu mieszanym lecz we wszystkich reklamowych
działaniach”
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Definicja grup celowych
Podczas, gdy promocja przeważająco skierowana jest na zewnątrz, reklama ma nasilone ukierunkowanie na
grupy celowe, podejście do kilentów. Forma reklamy i materiał reklamowy muszą nadawać się dla tej grupy
celowej- realny, ale czasami trudny punkt do wykoania.

Przykłady:
Slogan reklamowy dla grupy celowej „młodych ludzi“ będzie
działał raczej za pomocą atrybutów „ruch, akcja, różnorodność,
trend, etc.“, podczas, gdy dla grupy celowej „seniorów“ reklama
realizowana jest za pomocą atrybutów takich jak „ spokój i relaks“.
Dla ekskluzywnych ofert podkreśla się raczej szczegóły i używa
„wyższego poziomu językowego“.
Media reklamowe i formy reklamy
Media reklamowe powinny być kształtowane zawsze profesjonalnie. Profesjonalni designerzy są najlepszymi
partnerami w procesie opracowywania środków reklamowych skierowanych do grup celowych. Z ich pomogą
szyfrowane są komunikaty i przekazywane przez różne media do odbiorców- naczęściej w kombinacji tonu, tekstu
i języka. W zależności od grupy celowej stosowane są specyficzne wymagania reklamowe. Poza tym reklama
powinna być zgodna w swoim stylu i formie z całą strategią marketingową. Środki reklamowe obejmują
akustyczne, wizualne, graficzne, dekoracyjne materiały i artukuły reklamowe.
Prosty przykład dopasowania do grupy celowej:
Ekskluzywane, najczęściej drogie oferty podróży w turystyce kulturowej powinny być reklamowane za
pomocą katalogów czterokolorowych o wysokim połysku.
Dla korzystnych ofert, przykładowo ofert last minute powinny wystarczyć czarno-białe wersje lub
ręczne pisane ogłoszenia.

Katalogi i broszury
W turystyce drukowane katalogi i broszury są nadal najczęściej stosowanymi środkami reklamy. W katalogach
przedstawia się z reguły całą ofertę. Głównym zadaniem katalogu jest zebranie obszernych informacji w celu
zachęcenia do konkretych zakupów. Przy tym są dwie zasadnicze grupy celowe dla katalogów: wydania dla
organizatorów podróży lub pośredników podróży i wydania dla klientów/gości, które przykładowo wykładane są w
pokojach gościnnych.
Katalogi mają często trzy rozdziały lub inne części składowe:
Ogólne informacje (krajobraz, o regionie ogólnie, klimat, itd.)
Część usługową (informacje o przyjeździe i wyjeździe, ważne kontakty i adresy od A do Z, itd.)
Część handlową (zestawienie ofert i usług, kilka z nich ze zdjęciami).
Broszury w porównaniu do katalogów są bardziej ogólne i podają tylko informacje podstawowe. Po części są
to wyciągi z obszernych katalogów, mają one za zadanie zwracać uwagę i na pierwszym planie chodzi o
emocjonalne nastawienie. Dla celów podróży turystyki kulturowej ogólne broszury wizerunkowe są często
najważniejszym środkiem reklamowym. Przykładami broszur są szlaki pielgrzymów, ścieżki rowerowe, muzea i
inne wydarzenia kulturalne.
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Zarówno katalogi jak i broszury powinny spełniać nastepujące funkcje/zadania:
Funkcję stymulującą ( wizerunek/optyka):
strona tytułowa ma duże znaczenie, musi wywoływać zainteresowanie i nakłaniać do dalszego
czytania i zapoznania się z treścią.
Funkcję informacyjną: muszą być tam zawarte jednoznaczne dane na temat oferowanych usług, np. opis
usługi opis i cena.
Funkcję profilującą: Katalogi i broszury są podstawą oferentów turystyki kulturowej. Aby odróżniać się
od konkurencji, powinni wypracować własne cechy odróżniające i przedstawić szczegóły ofert.
Funkcję emocjonalną:
Katalogi powinny przekazywać styl i atmosferę Państwa miejsca/ofertę
Funkcję handlową:
Katalogi powinny skłaniać do dokonywania rezerwacji.

Dalsze graficzne środki reklamowe
Kategoria „graficzne środki reklamowe“ obejmuje:
Ogłoszenia w gazetach i czasopismach:
Służą one precyzyjnej promocji wśród grup celowych i przedstawiają specyficzne oferty.
Plakaty:
Plakaty mają bardziej niż wszystkie inne środki reklamowe spełniać zadanie zwrócenia uwagi. Z reguły
kształtowane są w nawiązaniu do innych środków reklamowych. Mniejsze formaty plakatów są
ulubioną pamiątką z dodatkowym efektem reklamowym.
Ulotki mają najczęściej działanie krótkofalowe w celu zwrócenia uwagi na pojedyńcze oferty i event-y
Listy reklamowe, wysyłane są z reguły bezpośrednio przez e-maile
Kalendarz imprez kulturalnych, informuje z reguły odwiedzających o celu podróży poprzez relcje o
wydarzeniach kulturalnych
Gazety dla gości są szeroko rozpowszechnionym medium, które zawiera nie tylko zapowiedzi eventów
lecz także informacje o innych miejscach kultury i ofertach kultury, placówkach turystycznych i ich
ofertach (np. restauracjach, muzeach, sklepach z pamiątkami)
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Ćwiczenie 7: Jakie działania
reklamowe są prawidłowe?

Proszę zrobić zestawienie aktualnych działań reklamowych oraz „idealnej strategii reklamowej/planu medialnego“
bez finansowych ograniczeń. Co tworzy wartość dodaną tego zestawienia? To jest analiza sytuacyjna i daje
Państwu ewentualnie pomysł na optymalizację Państwa dotychczasowego Portfolio lub do podjęcia współpracy
marketingowej. Proszę przedyskutować swoje pomysły z przyjaciółmi i pracownikami.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Część 7
Cyfrowa komunikacja
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Cyfrowa komunikacja
Wykorzystanie cyfrowych mediów do inspiracji podróżnych i przygotowania podróży wzrasta od lat. Stąd
powinni Państwo przenieść Państwa oferty turystyki kulturowej, przeżycia i produkty w formie opowiadania historii
na media społecznościowe. Jeśli prowadzą Państwo swoją stronę internetową mogą Państwo przemyśleć czy
zamieszczać regularnie na niej aktualne posty (najlepiej raz, dwa razy w miesiącu). Posty powinny być w formie
krótkich artykułow, ogloszeń o nowościach, zdjęć i nagrać wideo o Państwa instytucji, ofertach i Events-ach. Do
tego wymagane są zarówno finansowe jak i przede wzystkim osobiste zasoby, ponieważ blogi muszą być
moderowane i nadzorowane. Wartość dodana wynika z tego, że poprzez komunikację za pomocą mediów
społecznościowych oferują Państwo zarówno swoim klientom i gościom jak i partnerom biznesowym perfekcyjną
możliwość nawiązania z Państwem kontaktu i np. zadawania Państwu pytań.
Media społecznościowe różnią się między sobą. Są fora, blogi, Wikis, społecznościowe sieci, portale oceniające
jak TripAdvisor lub HolidayCheck. Ale także platformy rezerwacyjne jak AirBnB, które coraz bardziej oferują
eksperymentalne pordróże w zakresie noclegów oraz przeżyć kulturowych, (np. kursy gotowania, wycieczki z
przewodnikiem, kreatywne warsztaty itp.
Cyfrową komunikację można określać ze względu na jej dynamiczny rozwój jako „marketing na czasie“.
Cyfrowa komunikacja posiada, jeśli jest prawidłowo stosowana, dodatkową wartość w stosunku do komunikacji
analogowej. Poniżej znajdą Państwo kilka technik i metod do korzystania z tych dodatkowych wartości. Proszę
przemyśleć jedno z poniższych możliwości, jeśli myślą Państwo o cyfrowej strategii komunikacji i mediów
społecznściowych.
Wybór właściwych kanałów mediów społecznościowych:
Państwa grupa celowa i cele komunikacyjne określają wybór właściwego kanału, np.
-

Zdjęcia na Instagramie w celu zwrócenia uwagi – przede wszystkim w segmencie „Lifestyle“

-

Facebook jest szczególnie dobry do budowania społeczności i właściwy do zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych.
Twitter jest bardziej wykorzystywany dla komunikacji biznesowych, informacji i kontaktów

-

prasowych.
-

Zdjęcia z linkiem do Pinterest w celu zwrócenia uwagi (używana także jako wyszukiwarka), ale uwaga
w 80% ściągana jest poprzez mobilne korzystanie, tzn. poprzez link do strony internetowej.

Proszę publikować regularnie istotne treści dla Państwa grupy celowej.
Istnienie w sieci regionalne i/lub tematyczne
proszę połączyć linkiem inne „spokrewnione strony“ z Państwa siecią z regionu i z Państwa zakresu
tematycznego.
Proszę „rozmawiać“ interaktywnie z Państwa potencjalnymi gośćmi i odpowiedzieć na pytania w
komentarzach różnych kanałów mediów społecznościowych (monitorowanie)
Powinni Państwo funkocjować jako platforma do wymiany wiedzy, dyskusji, informacji i porad. Proszę zbierać
istotne treści i przygotowywać je zamiast reklamowania tylko własnej oferty.
Proszę przekazywać wielokrotnie istniejące już informacje. Czasami potrzebne są one więcej nż w jednym
poście, aby zostały zauważone przez grupę celową.
Konkursy są właściwe, aby wprowadzać krótkofalowo ofertę/temat i ściągać uwagę na jej temat. Tak
pozyskani zwolennicy są jednak „bardzo płynni“ do budowania sieci gości, konkursy nie są zbyt skuteczne.
Ogłoszenia reklamowe w mediach społecznościowych zwiększają krąg osób, do których dociera oferta.
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Media społecznościowe
W porównaniu do reklamy media społecznościowe nie są bezpośrednim kanałem dystrybucji, co więcej
aktywności w mediach społecznościowych służa do budowania trwałych relacji z klientami. Pomagają Państwu
wspierać „publiczną, ludzką twarz“ Państwa organizacji, gminy lub instytucji4.
Cele cyfrowych technik komunikacji to:
Wspieranie znajomości marek,
Budowanie i pielęgnacja kultury dialogu z partnerami i klientami,
“Dzielenie się jest dbaniem”: poprzez dzielenie
zainteresowanie,
Wirtualny marketing, bezpośrednie reakcje i dyskusje.

się treściami online wzbudzają Państwo

Media społecznościowe = “Edukacja przez zabawę”!
Żeby być skutecznym działania w mediach społecznościowych
muszą odzwierciedlać strategię komunikacji.

4

Szczegółowe przykłady i wytyczne dla mediów społecznościowych znajdą Państwo w cyfrowych technologiach komunikacji w

„przewodniku po mediach społecznościowych“ EUROPETOUR.
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Ćwiczenie 8: Optymalizacja
komunikacji za pomocą mediów
społecznościowych

Proszę myśleć o różnych kanałach mediów społecznościowych, które mają Państwu w Państwa instytucji do
dyspozycji i z których Państwo już korzystają, względnie będą korzystać w przyszłości.
Proszę sporządzić listę najważniejszych (demograficznych) cech grup celowych, do których chcą Państwo się
zwrócić np. młodzież, rodziny, podróżni ze szczególnym zainteresowaniem (np. dziedzictwem religijnym lub
kursami kreatywnymi) etc.
-

„Analiza grup celowych“:
Które sieci i poszukiwane terminy są wykorzystywane przez różne grupy celowe w celu uzyskania
informacji i/lub dzielenia się nimi w sieciach społecznościowych?
(np. konkretnie Hashtags jak #miłośnicy wina #kreatywne podróże #kultura lub #muzeum,
aktywności raczej w grupach niż na publicznych stronach zwolenników …)

-

„Analiza konkurencji“:
Które cyforwe technologie komunikacji są stosowane przez Państwa konkurencję w celu zwrócenia uwagi
gości i sieci? Dlaczego wybierane są konkretne platformy? Czy Państwa konkurencja jest skuteczna,
dlaczego lub dlaczego nie ?

-

Którymi komunikatami reklamują się Państwo na stronie internetowej i/lub kanałach mediów
społecznościowych?

-

W którym miejscu są możliwości poprawy ?

-

Jak względnie na podstawie jakich kryterium mierzony jest sukces?

-

Jak oceniane są te działania i kanały?

-

Jak widzą Państwo siebie i Państwo cyfrowe wysiłki komunikacyjne na przestrzeni
sześciu miesięcy?
roku?
dwóch lat?
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Rozwój regionalny poprzez
istnienie w sieci & zarządzanie
jakością

Dlaczego jest to dobry przykład?
Austriacki kraj związkowy Dolna Austia jest w marketingu turystycznym podzielony na cztery geograficzne
obszary. Jeden z nich nazywa się "Mostviertel". "Most" jest to pojęcie w języku austriackim na sfermentowane
wino jabłkowe, gruszkowe, które jest specjalnością tego regionu.
Oranizacja zarządzania celem podróży dla obszaru Mostviertel zajmuje się nie tylko ścisłą współpracą z
organizacją marketingu turystycznego Dolnej Austii, jak również z krajowym biurem turystycznym Austrii, lecz jest
także powiązana we wspólnej koncepcji komunikacji. Praca w sieci była kluczem do rozwoju obszaru Mostviertels
od zwykłego celu wycieczek do atrakcyjnego celu na krótki urlop i nocleg.
Wielość własnych, regionalnych inicjatyw jak wycieczki tematyczne, parki rozrywki lub tereny ochrony przyrody są
częścią składową tej skutecznej sieci i tworzą wspólnie cel podróży „Mostviertel“:

Kontakt und Ansprechpartnerin:
Frau Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH
Telefon: +43 7482 204 44, E-Mail: office@mostviertel.at, Website: www.mostviertel.at
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Konkurs na piwo
produkowane metodą
rzemieślniczą

Dlaczego jest to dobry przykład?
W roku 2016 polsko-niemiecka sieć KLOSTERLAND rozpisała konkurs na produkcję nowoczesnego piwa
klasztornego. Miało to być częścią strategii komunikacji sieci klasztorów i wybranych firm w restauracjach przez
katalogi oraz serwowane na jarmarkach i wydarzeniach kulturalnych. Z uczestników konkursu wybrano
browarnika jako przyszłego partnera kooperacyjnego. Drugim krokiem było opracowanie przez ten browar 7
różnorodnych „stylów piwa“, z których jury wybrało podczas publicznego Events-u dwa rodzaje przyszłego piwa
KLOSTERLANDU. Teraz rozwijana jest marka (Brand) i piwo oferowane jest do sprzedaży. Ta inicjatywa
opisana jest w czasopiśmie Craft-Beer-Magazin – przez partnera dystrybucyjnego, profesora Uniwersytetu ds.
marketingu i długotrwałej produkcji oraz przez stowarzyszenie, które zajmuje się zachowaniem i ponownym
korzystaniem historycznych odmian zbóż.
Z wpływów ze sprzedaży mogą być finansowane aktywności stowarzyszenia KLOSTERLANDU.
KLOSTERLAND został założony w 2013 roku z celem założenia transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy
oraz wspierania zachowania i rewitalizacji dziedzictwa klasztornego.
KLOSTERLAND jest partnerem dla byłych i aktywnych klasztorów otaczających je regionów i miast oraz
kulturowych i turystycznych grup celowych pod patronatem sieci KLOSTERLAND członkowie prezentują swoje
indywidualne oferty oraz wspólnie rozwijają formaty jak np. jarmarki klasztorne lub szereg wydarzeń kulturalnych.
Kontakt:
KLOSTERLAND e.V. – Stefan Beier
c/o Museum im Zisterzienserkloster Lehnin
Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin
Telefon: +49 (0) 3328 - 768841
E-Mail: info@klosterland.de, www.klosterland.de
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