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Badania POT

• W latach 2012-2015 Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała 
kilkadziesiąt badań i analiz (własnych i na zlecenie), w których udział 
wzięło ponad 6 tysięcy polskich i 25 tysięcy zagranicznych respondentów.  

• Wśród wykonanych badań znalazły się m.in. projekty: 

– strategie działań promocyjnych na różnych rynkach 

– oceny skuteczności prowadzonych kampanii 

– badania Narodowego Portalu Turystycznego 

– monitoringi jakości usług turystycznych w Polsce (mystery client)

– pomiary satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych 

– badania wizerunku Polski i Polaków 



Wizerunek Polski

Satysfakcja z pobytu w Polsce



Wizerunek i struktura marki

Natura wizerunku

atrakcyjny nieatrakcyjny

Siła 
oddziaływania 

wizerunku

silny Silny - atrakcyjny Silny - nieatrakcyjny

słaby Słaby - atrakcyjny Słaby - nieatrakcyjny
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Marka: znak, symbol, skojarzenia odbiorcy, ale także walory 

emocjonalne i psychologiczne, korzyści klienta



Wizerunek turystycznej marki „Polska”

Słaby – neutralny

Słaby – atrakcyjny
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• Polska klasyfikowana jest najczęściej w grupie krajów neutralnych, 

„ani atrakcyjnych, ani nieatrakcyjnych”.

• Większość badanych uważa  Polskę za kraj warty odwiedzenia i 

zgadza się z opinią, że pobyt w Polsce mógłby ich pozytywnie 

zaskoczyć.

• Mało wyrazisty wizerunek Polski w krajach azjatyckich jest w 

aspekcie emocjonalnym pozytywny i naznaczony ciekawością.

• Wyniki badań wizerunkowych potwierdzają otwartość na 

informacje o Polsce.



Atrakcyjność turystyczna – wizerunek 

porównawczy

Odpowiadający: wszyscy badaniŚrednia z odpowiedzi w skali od 1 „Zdecydowanie nieatrakcyjna” do 5 „Zdecydowanie atrakcyjna”

Czy wskazane 
kraje wydają się 

Panu/i 
atrakcyjne 

turystycznie?

Średnie dla ogółu:

3,48

3,43

3,26

3,14

3,13

3,09

3,05

5 -max

1 - min

Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

Estonia

Łotwa

Litwa
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Wizerunek Polski

GŁÓWNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE W POLSCE WG TURYSTÓW

Kraków

Auschwitz

Warszawa

Wrocław

Auschwitz

Kraków

Przyroda

Plaża

Kraków

Auschwitz

Narty

Plaża

Kraków

Gdańsk

Karpaty

Zamki

Wrocław

Kraków

Wrocław

Zakopane

Architektura*

Kraków

Auschwitz

Gdańsk

Jeziora

Częstochowa

* Respondenci wymieniali zabytkowe miasta, kościoły oraz zamki. Z konkretnych zabytków wskazali Kaplicę Czaszek w Czermnej oraz drewniane łemkowskie cerkwie.

Puszcza Białowieska

Mazury

Bielsko-Biała

Warszawa

Czechy Hiszpania Irlandia Rosja Ukraina Włochy
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Znajomość miast i regionów w Polsce

Proszę zaznaczyć, które z poniższych miast/regionów w Polsce zna Pan/i, choćby ze 

słyszenia?

Odpowiadający: wszyscy badani

Gdańsk

67%

Warszawa

83%

Poznań

40%

Wrocław

33%

Kraków

79%

Wybrzeże 

Bałtyku

40%
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Atrakcje turystyczne w Polsce

Z jakimi możliwościami wypoczynku kojarzy się Polska? 

Top 5

Ciekawe miasta

Lasy i puszcze

Jeziora

Imprezy kulturalne

Zakupy

69%

63%

50%

48%

44%
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Pana/Pani zdaniem, które z poniższych miejsc i atrakcji są 
szczególnie warte promowania w kraju i zagranicą? 
(wielowyborowe, max. 5)

1 Kraków – historyczna stolica Polski 47%

2 Tatry, Zakopane 44%

3 Mazury – Kraina Wielkich Jezior 39%

4 Wieliczka - królewska kopalnia soli 32%

5 Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot 31%

6 Bałtyk - plaże nadbałtyckie, nadmorskie kurorty 31%

7 Malbork – zamek krzyżacki 23%

8 Warszawa – historia i współczesność 21%

9 Białowieża – ostatnia puszcza w Europie 15%

10 Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 14%

11 Toruń - średniowieczny zespół miejski 13%

12 Poznań, Gniezno – kolebka państwowości polskiej 13%

13 Zamość – perła renesansu 11%

14 Szlak Orlich Gniazd 10%

15 Przystanek Woodstock 7%

inne 0,8%

Żadna z nich 6%
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82% 84%

4,2 4,2

Chęć ponownego 

wyjazdu:

,2% 1%3% 5%
15% 10%

42%
37%

40% 47%

zdecydowanie tak raczej tak

ani nie ani tak raczej nie

zdecydowanie nie

Satysfakcja z pobytu w Polsce

Odpowiadający: 

turyści krajowi (n=500) i turyści zagraniczni (n=500).

Ogólne zadowolenie

*średnia arytmetyczna na skali 1 (ocena najniższa) - 5 (ocena najwyższa).

** suma odpowiedzi pozytywnych.

89% 88%

Ogólne zadowolenie 

z pobytu w Polsce:

1% 2%
4% 4%6% 6%

51%
40%

38%
48%

bardzo zadowolony

raczej zadowolony

ani zadowolony ani niezadowolony

raczej niezadowolony

bardzo niezadowolony

średnia*: 4,2 4,3

Top2boxes**: 41% 46%

Ocena wyjazdu 

w porównaniu do innych: 

3,4 3,5

,4%
7% 7%

52% 47%

32% 39%

9% 7%

znacznie lepiej lepiej

tak samo gorzej

znacznie gorzej



atrakcje turystyczne

zakwaterowanie

wyżywieniedostępność różnych form 
rozrywki

koszt całego wyjazdu

możliwość dojazdu 
do Polski

czystość

informacja turystyczna

transport lokalny
możliwość 

porozumiewania się z 
Polakami

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

Satysfakcja 

• Odpowiadający: 
turyści zagraniczni (n=500).

• *item zadawany  wyłącznie turystom zagranicznym• Wyróżniono najważniejsze czynniki

W
a
ż
n

o
ś
ć
 -

ś
re

d
n
ie

 n
a
 s

k
a
li 

o
d
 1

 d
o
 5

Satysfakcja - średnie na skali od 1 do 5

atrakcje turystyczne

zakwaterowanie, noclegi

wyżywienie, gastronomia

dostępność różnych form rozrywki

koszt całego wyjazdu

czystość

informacja turystyczna, oznakowanie

transport lokalny

możliwość dojazdu do Polski*

możliwość porozumiewania się 
z Polakami*

Ważne i zadowalająceWażne i mniej zadowalające

Mniej ważne i mniej zadowalające Mniej ważne i zadowalające



Ekoturystyka



Udziały w wyjazdach i planowanie wyjazdów N=1000
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Postawy Polaków wobec ekoturystyki
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Polski ekoturysta

• Potencjalni ekoturyści to głównie osoby w wieku 25-59 lat, nieco częściej 
kobiety niż mężczyźni. 

• Więcej jest w tej grupie mieszkańców największych polskich miast. 

• Ekoturyści są aktywni zawodowo – pracuje ponad 70% z nich (ponad 14 
p.p. więcej niż w próbie), liczniejsza jest również grupa osób z 
wykształceniem wyższym. 

• Aż 9 na 10 z nich korzysta z Internetu (w próbie - 74%). 

• Nieco swobodniej mogą dysponować budżetem domowym – blisko 30% 
określa, że starcza im na wszystkie wydatki bez specjalnych wyrzeczeń (w 
próbie – 17%), jednak różnice w deklarowanym poziomie zamożności 
między podpróbą ekoturystów a ogółem badanych nie są bardzo wyraźne. 
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Rekomendacje „ekoturystyczne”

• Ekoturyści poszukują odmienności, czują się odkrywcami i indywidualistami. 
Unikają oferty masowej, nie chcą korzystać z ofert „dla każdego”, ewidentnie 
przygotowanych do masowej sprzedaży - wskazane jest zachowanie w ofertach 
możliwości indywidualnego ich komponowania (moduły), należy unikać 
„domykania” ofert. 

• Ekoturyści chcą być postrzegani jako turyści świadomi. Oferty powinny odwoływać 
się do elementów zawartych w definicji ekoturystyki: walorów poznawczych i 
edukacyjnych, atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej, realnych korzyści 
ekonomicznych i społecznych dla odwiedzanego regionu.

• Ekoturyści nie chcą płacić za wyjazd więcej niż inni turyści. Ceny ofert 
ekoturystycznych nie powinny być istotnie wyższe od cen ofert komercyjnych. Jeśli 
oferta jest droższa należy dokładnie opisać te jej elementy, które mają wpływ na 
wyższą cenę. 

• Oferty powinny być „modułowe”, by dawać możliwość indywidualnego ich 
dostosowania do potrzeb i możliwości finansowych klientów.
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Badania

wizerunku 



Badanie wizerunku marki EDEN

• Realizacja badania została podzielona na dwa etapy: 
– przed rozpoczęciem działań promocyjnych pre-test (zima 2016)

– po przeprowadzeniu kampanii promocyjnej post-test (wiosna 2017). 

• Cele szczegółowe badania to: 
– Ruch turystyczny w destynacjach EDEN

– Wizerunek marki EDEN (świadomość, znajomość logotypu)

– Opinie gestorów destynacji EDEN 

W drugim etapie badania (post-test) planowane jest także podsumowanie poziomu 
satysfakcji turystów odwiedzających destynacje EDEN.

• Badanie pre-test, realizowane było w lutym 2016 roku. Składało się z dwóch 
części:
– Jakościowej - bezpośrednie wywiady z gestorami 5 wybranych destynacji 

– ilościowej – wywiady z odwiedzającymi wybrane do badania destynacje (N=63).  
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Czy kiedykolwiek wcześniej widział/a 
Pan/i to logo (EDEN)? N=63
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81%

14,3%

4,8%

nie widziałam/em

zobaczyłam/em tutaj

tak, widziałem



Atrakcyjność logo EDEN, N=63

21

Skojarzenia respondentów z logo EDEN związane były przede wszystkim z 

dwoma obszarami:

• Ziemi (Ziemia, świat, planeta)

• Unii Europejskiej (Unia Europejska, Europa).



Czy Pani/a zdaniem posiadanie logo EDEN zwiększa 
atrakcyjność destynacji  i może mieć wpływ na decyzję 

o skorzystaniu z jej oferty? N=63
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52,4%

17,4%

30,2%
zgadzam się

nie zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie
zgadzam



Opinie gestorów atrakcji turystycznych

• Nagrody i wyróżnienia to powód do dumy, dodają prestiżu. 

• Starają się eksponować logo we wszelkich materiałach promocyjnych, na 
tablicach czy w gablotach, na stronach internetowych destynacji. 

• Szczególnie prestiżowa jest w ich opinii informacja, że konkurs EDEN 
organizuje Komisja Europejska. 

• Informacja o nagrodzie/wyróżnieniu bywa przydatna w sytuacjach 
instytucjonalnych, np.:

– w staraniach o dodatkowe środki (w tym z projektów unijnych), 

– we wspieraniu lokalnych inicjatyw proekologicznych czy związanych z rozwojem 
turystycznej infrastruktury. 

Wzajemne kontakty między destynacjami, mimo dużych rozbieżności 

w ofercie, są dla wyróżnionych wartością dodaną do nagrody 

w konkursie EDEN. 
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Dziękuję za uwagę


