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Istotne terminy w badaniach wizerunkowych

• Wizerunek

• Tożsamość

• USP (od ang. unique selling proposition/point)

• UEP (od ang. unique emotional/experience proposition) 

• Marka

• Marka terytorialna

• Kapitał marki terytorialnej

• Wartość marki

• Branding

• Pozycjonowanie
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Wizerunek

 skondensowany skrót dużej liczby skojarzeń i informacji 
powiązanych z miastem w formie najbardziej istotnych lub 
najsilniej utrwalonych treści;

 całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które 
wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, 
oddziaływania środków masowego przekazu i nieformalnych 
przekazów informacyjnych;

 skojarzenia związane z miastem, utrzymywane w pamięci 
odbiorców, rozumiane jako znaczenie jego marki dla 
nabywców
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Proces kształtowania wizerunku

• Na początku należy zidentyfikować wizerunek 
istniejący oraz ustalić wizerunek kreowany 
(docelowy, pożądany), z którymi powiązana jest 
tożsamość miasta

• Sprecyzowanie tożsamości – określenie cech 
unikatowych stanowiących jej rdzeń

2016-06-02 4



Relacja między wizerunkiem obszaru a 
jego tożsamością i marką

Tożsamość 

Tożsamość rzeczywista –
zbiór atrybutów i wartości 

rzeczywistych

Tożsamość pożądana – stan, 
który zamierzamy osiągnąć

Wizerunek

Wizerunek rzeczywisty –
obraz zbudowany w 

świadomości odbiorców

Wizerunek pożądany 
(kreowany)- stan jaki 

chcemy osiągnąć 

Autoprezentacja/ 

promocja

Ograniczenia w budowaniu marki obszaru

• Nie wszystkie elementy tożsamości  produktu turystycznego można 

dowolnie kształtować (położenie, historia)

• Tworzenie jednolitej tożsamości obszaru jest utrudnione
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Badania percepcji  –
analiza struktury wizerunku marki 

Natura wizerunku

atrakcyjny nieatrakcyjny

Siła 
oddziaływania 

wizerunku

silny Silny - atrakcyjny Silny - nieatrakcyjny

słaby Słaby - atrakcyjny Słaby - nieatrakcyjny
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Istotne aspekty badań wizerunku 

W badaniach należy rozróżniać: 

• Wizerunek własny - postrzeganie miasta przez 
mieszkańców; w wizerunku własnym odzwierciedlone są (lub 
powinny być) tożsamość i rzeczywisty potencjał miasta

• Wizerunek obcy (zwany lustrzanym) - postrzeganie 
miasta przez otoczenie zewnętrzne (odwiedzających)

Z praktyki badań wizerunku wynika, że wizerunek 
własny różni się znacząco od obcego.
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Jaki wizerunek możemy „zmierzyć” w 
badaniach?

• wizerunek pierwotny – wśród osób, które nie były w 
mieście i nie zetknęły się z promocją 

• wizerunek inspirowany (kreowany) – wynikający z 
działań promocyjnych (adresaci promocji)

• wizerunek kompleksowy – będący efektem 
bezpośredniego doświadczenia pobytu

• wizerunek uniwersalny – silnie związany z tożsamością, 
trudny do zmiany

• wizerunek przypadkowy – wynik jakiegoś wydarzenia; 
bywa silny, ale najczęściej krótkookresowy
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Cele pomiaru wizerunku

• Cel badania zależy od faktu przeprowadzenia oraz 
ewentualnych wyników wcześniej prowadzonych 
badań i analiz.

• Pomiar wizerunku ma na celu 

– poznanie wizerunku obecnego lub 

– weryfikację skuteczności podjętych już działań z zakresu 
promocji marki miasta/regionu
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Metody pomiaru

• Jakościowe

– zogniskowany wywiad grupowy (badania 
fokusowe),

– indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

– wywiady swobodne

• Ilościowe

Szczegółowe informacje nt. zastosowania technik badawczych w odniesieniu 
do poszczególnych typów wizerunku – tabela 6.2., s. 89.
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Wymiary wizerunku

• poznawczy (kognitywny), na który składają się przekonania i 
wiedza dotycząca fizycznych atrybutów miasta;

• wymiar emocjonalny (afektywny), na który składają się 
doznania i odczucia wobec miasta jako całości, budujące 
poziom sympatii wobec niego (nastawienie), opisujący poziom 
zaufania, akceptacji działań i nastawienia do miejsca;

• wymiar behawioralny, będący wynikiem działania dwóch 
poprzednich i mierzony gotowością do podjęcia określonych 
działań związanych z miastem

• wymiar ewaluacyjny, na który składa się ocena miasta pod 
kątem jego atrakcyjności turystycznej
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Techniki wykorzystywane w pomiarze wizerunku

• technika personifikacji – przypisanie cech osoby

• chiński portret – szybkie kojarzenie z obiektami innych 
kategorii

• test skojarzeń – poszukiwanie skojarzeń ze słowami

• tworzenie map percepcyjnych - technika pozwala poznać, 
jak jest postrzegany dany region/miasto wśród innych 
regionów/miast

• prezentacja mapy krajoznawczej – znajomość atrakcji

• technika nekrologu - jak silne emocje budzi w odbiorcach 
dany region/miasto
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Znajomość miast i regionów w Polsce –
cudzoziemcy

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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Wizerunek turystycznej marki „Polska” 
wśród Polaków

Badanie na rynku krajowym – 2014
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Wiedza o atrakcjach i produktach turystycznych Polski
Atrakcje turystyczne jako znaki rozpoznawcze Polski za granicą

Ogółem
Poszukiwacze 
relaksu

Odkrywcy Turyści all inclusive
Rodzinni 
wczasowicze

n=1001 n=455 n=246 n=194 n=106

K2. Jaka krajowa atrakcja turystyczna mogłaby Pana(i) zdaniem zostać znakiem rozpoznawczym Polski za granicą?

Kraków i jego zabytki

Mazury, jeziora mazurskie

Tatry

Morze Bałtyckie, plaże

góry (ogólnie)

polskie miasta (ogólnie)

Warszawa i jej zabytki

zamki, zabytki

Zakopane i jego atrakcje

lasy, parki narodowe, puszcze

miejscowości nadmorskie, kurorty

jeziora, rzeki (ogólnie)

tradycyjna kuchnia polska, folklor

Bieszczady

Białowieski Park Narodowy, żubry

Wieliczka

inne pojedyncze wystąpienia

nic

nie wiem



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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Wiele krajów posiada swoje symbole, atrakcje turystyczne, które jednoznacznie 
kojarzą się z tym krajem. Która z poniżej wymienionych mogłaby Pana/Pani 
zdaniem zostać znakiem rozpoznawczym Polski za granicą? 
(Jednowyborowe)

1 Kraków 27,1%

2 Tatry 21,9%

3 Mazury 18,2%

4 Kuchnia polska 17,3%

5 Warszawa 9,7%

inne 0,8%

Żadna z nich 4,9%
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