
JAK PROMOWAĆ POLSKĘ ZA 

GRANICĄ?

Plany Polskiej Organizacji Turystycznej na 2018 r.



Gdzie promować Polskę - macierz 

atrakcyjności i potencjału rynków

Atrakcyjność rynku 

(wielkość rynku, stopa 

wzrostu, wydatki, 

położenie geograficzne)

Pozycja polskiej turystyki na wybranych rynkach

(dostępność komunikacyjna, liczba noclegów w Polsce do liczby noclegów na 

Węgrzech i w Czechach, pozycja polskich produktów)

Silna / utrzymywać Średnia / 

intensyfikacja 

inwestycji

Słaba / inwestować 

długoterminowo

Wysoka

Znacząca szansa na 

osiągnięcie celu

Niemcy, Wielka 

Brytania
Francja, Włochy

USA

Chiny, Indie, Brazylia

Średnia

Osiągnięcie celu 

trudniejsze i może zależeć 

od czynników o 

charakterze obiektywnym

Dania, Norwegia, 

Szwecja

Rosja, Ukraina

Hiszpania, Węgry

Austria, Holandia, 

Czechy

Irlandia, Belgia, 

Szwajcaria

Kanada, Korea, 

Japonia

Niska

Niewielkie znaczenie lub 

ograniczona szansa na 

znaczącą zmianę pozycji

Litwa, Białoruś, Łotwa, 

Estonia
Finlandia

Portugalia

Izrael, Australia



Zasięg działań POT – ośrodki 

zagraniczne



Jakie nowe działania w 2018 roku?

▪ Zwiększenie dotacji dla POT w 2018 r. o 10 mln PLN

▪ Nowe środki przeznaczone na:

• rozszerzenie działań i wzmocnienie obecności na rynkach 

azjatyckich: Korea Płd., Singapur, Malezja, Indie

• rozszerzenie działań w Ameryce Południowej – w Brazylii

• uruchomienie przedstawicielstw w formule Home Office na 

Węgrzech i Czechach

• podjęcie działań w krajach zatoki Perskiej (ZEA)

• wzmocnienie działań na rynkach ZOPOT

▪ Strategiczna współpraca z PL LOT – „podążanie” za 

siatką nowych połączeń lotniczych



Cele działań POT 

▪ Tworzenie wizerunku Polski na wskazanych rynkach 

docelowych, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, 

otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i 

przyjaznego – zgodnie z wytycznymi dokumentu 

„Marka Polska”.

▪ Promowanie aktualnych produktów turystycznych 

Polski we wskazanych krajach oraz wspieranie 

rozwoju nowych produktów turystycznych 

odpowiadających zainteresowaniom mieszkańców 

rynków docelowych.



Marka POLSKA - wytyczne

• Zasady budowania, wprowadzania i realizowania tzw. 

marki kraju dla Polski:

− wartościami marki są m. in. „PRZYJAZNA” i 

„OTWARTA”;

− na zdjęciach zawsze powinni pojawiać się uśmiechnięci 

i przyjaźni ludzie;

− kompozycja powinna być naturalna i nie wywoływać 

wrażenia sztucznie wykreowanej;

− w sposób naturalny powinny pojawiać się elementy 

zawierające barwy marki, np. białe i czerwone elementy 

dekoracji, ubiorów, itp.



Adresaci komunikacji - segmenty 

docelowe

▪ W skutecznej komunikacji kluczową rolę 

ogrywa segmentacja behawioralna odbiorców 

docelowych

▪ Promocja kierowana do grup odbiorców ze 

względu na ich zainteresowania.



Popyt na produkty - Europa 

Źródło: badanie Preferences of Europeans towards tourism (2016



Źródła informacji przy planowaniu 

podróży turystycznych - Europejczycy

▪ krewni i znajomi (51%)

▪ strony internetowe/media społecznościowe 

prezentujące komentarze i oceny turystów (33%)

▪ strony internetowe usługodawców, destynacji (17%)

▪ agencje turystyczne, biura informacji turystycznej 

(12%)

▪ media tradycyjne (gazety, radio, tv – 11%)

▪ przewodniki turystyczne, magazyny podróżnicze i 

specjalistyczne – 9%.

Źródło: badanie Preferences of Europeans towards tourism (2016



Projekty adresowane do wybranych 

grup odbiorców – przykłady

Wykorzystanie rekomendacji krewnych i znajomych do 

promowania Polski

▪ Polonia – Discover Polska to your neighbours

▪ Studenci programu Erasmus w Polsce - Discover 

Polska to your mates

▪ Cudzoziemcy opuszczający Polskę - Discover 

Polska to your friends

Kampanie na lotniskach i dworcach kolejowych rynków 

konkurencyjnych (Czechy, Węgry) 

▪ Next time Polska!



Narzędzia promocji i kanały komunikacji

Internet – stała obecność w miejscach, gdzie ludzie 

poszukują informacji (medium budujące zasięg) 

▪ Kampanie tematyczne

▪ Konkursy, quizy we współpracy z podmiotami 

branżowymi

▪ tworzenie landing pages w tematach przewodnich 

kampanii 

▪ mailing dedykowany do konsumentów i branży

▪ emisja spotów produktowych na kanale Youtube 

▪ influencer marketing, bloggerzy



Inne narzędzia 

• Targi turystyczne, wydarzenia, imprezy promocyjne 

(B2B i B2C) – maleje ich znaczenie

• Warsztaty, giełdy turystyczne (B2B)

• Podróże studyjne i prasowe (B2B i B2C)

• Podróże blogerów i vlogerów (B2C)

• Reklama w mediach tradycyjnych (B2C)



Rekomendacje dla promocji 

• Identyfikowanie cech unikatowych Polski, w celu 

wykorzystania ich w przekazie promocyjnym.

• W przekazach reklamowych wykorzystywanie 

koncepcji zadowolonego turysty powracającego z 

Polski i rekomendującego ją swoim rodakom.

• Reklamy powinny przekazywać konkretne, przejrzyste 

informacje o Polsce i jej atrakcjach w ciekawej 

wizualnie formie.

• W przypadku prezentowania miejsc i atrakcji –

konieczne podawanie nazw geograficznych.

•



Rekomendacje cd.

• Kampanie powinny podkreślać współczesne atuty 

Polski, których często turyści nie są świadomi.

• Przekazy reklamowe spójne we wszystkich kanałach 

komunikacji.

• Różnicowanie komunikacji na rynkach ze względu na 

wiedzę o Polsce i jej wizerunek (na podstawie badań).

• Zwiększanie obecności i działań promocyjnych w 

Internecie, w tym w mediach społecznościowych –

głównym źródle informacji dla podróżujących.



JAK PROMOWAĆ TURYSTYKĘ 

KRAJOWĄ?

Plany Polskiej Organizacji Turystycznej na 2018 r.



Aktywność turystyczna Polaków

▪ W 2016 roku 82% Polaków wyjeżdżających w celach

turystycznych i wypoczynkowych wybrało polską ofertę

(CBOS)

▪ Satysfakcja z pobytu w Polsce - 4,3 w pięciostopniowej 

skali (2016 r.) 

▪ 8 na 10 turystów chciałoby taki wyjazd powtórzyć

▪ Net Promotor Score (NPS):

▪ 2014 - 33, 2015 - 32 (badania POT).

▪ Ponad połowa badanych Polaków widzi potrzebę 

promowania atrakcyjności wypoczynku w kraju.



Gdzie wyjeżdżają Polacy w Polsce?
W 2016 roku 82% wyjeżdżających w celach 

turystycznych i wypoczynkowych wybrało polską 

ofertę.





Jak wypoczywamy?

• Urlopy wakacyjne mamy krótsze, ale coraz częściej spędzamy 

je aktywniej. 

• Modne są krótkie wypady do dużych miast. 

• 67 proc. badanych urlop spędziło w kraju, a 12 proc. także za 

granicą.

• Ponad połowa wypoczynek organizowała samodzielnie. 

• 37 proc. wyjeżdża na urlop nawet trzy razy w roku, ale krótszy. 

• Poszukujemy atrakcyjnych rozrywek i wydajemy na nie coraz 

więcej pieniędzy (średnio 300-400 zł) - Flyboard, lot widokowy 

samolotem czy paralotnią, skok na bungee, parki linowe, parki 

rozrywki – to popularne atrakcje.

• Źródło: http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/jak-

wypoczywaja-polacy



Zainteresowanie wyjazdami …



Pobytu nad Bałtykiem nie trzeba promować …



Kampanie POT na rynku krajowym

• alePOLSKA! 

kampania z wykorzystaniem produktów nagrodzonych 

Certyfikatem POT

• Polska – zobacz więcej – weekend za pół ceny

pobudzenie aktywności turystycznej mieszkańców 

Polski i zachęcenie ich do wypoczynku w kraju, 

również poza sezonem turystycznym.


