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Budowanie marki agroturystycznej
Analiza bieżących trendów i mód –

ile może kosztować nieliczenie się z nimi?

 Tworząc strategię marketingową, należy:

 perspektywicznie spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jakie trendy mogą przeszkodzić 
naszej marce w rozwoju

 wychwycić te trendy, które rosną w siłę i spróbować „podłączyć” pod nie nasz produkt

W latach 70’ i 80’ tytoniowi giganci wydali niewyobrażalne pieniądze 
na reklamy, które miały zatrzymać trend antynikotynowy

Efekt?

Odwrócić trendu nie udało się, a amerykańskie 
firmy tytoniowe musiały liczyć się z ogromnymi 
stratami

Ten przykład pokazuje, że nie stworzy się silnej 
marki, jeśli zignoruje się informacje o trendach 



Życie współczesnego człowieka związane jest zarówno z 
dobrodziejstwami cywilizacji, jak i jej negatywnymi 

konsekwencjami

 Wzrastające tempo życia

 Permanentny stres

 Zagrożenia środowiskowe (patologie społeczne) 

 Żywność  przetworzona („głód jakościowy”)

 Siedzący tryb życia

 Niski przyrost naturalny

 Wydłużający się okres życia

 Wysokie koszty opieki zdrowotnej

 Choroby cywilizacyjne

 Bezradność medycyny wobec chorób psychosomatycznych

Globalizacja
Hiperkapitalizm
Konsumpcjonizm 
Technicyzacja 
Detradycjonalizacja



Choroby cywilizacyjne

 Choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu)

 Choroby metaboliczne (np. miażdżyca, otyłość, cukrzyca)

 Choroby narządu ruchu (np. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, bóle krzyża, zwyrodnienia 

stawów)

 Zaburzenia psychiczne (np. nerwice, depresje, stany lękowe)

 Choroby psychosomatyczne (np. choroba wrzodowa)

 Alergie

 Urazy 



Współczesność generuje nowe 
problemy

 zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD)

 zespół stresu pourazowego

 bulimia, anoreksja, otyłość

 nadciśnienie

 zespół lęku napadowego

 płodowy zespół alkoholowy

 zespół napięcia przedmiesiączkowego, menopauza, problemy z 
erekcją

 zaburzenia w nauczaniu 

 nałogi o podłożu fizjologicznym (alkoholizm, narkomania) czy 
psychicznym (hazard, seks, praca, jedzenie)

Konsekwencje te stają się nieodzownym 
elementem refleksyjnym i strategicznym w 
procesie kształtowania własnego życia



Trend - dbałość o zdrowie

 Zdrowy styl życia ma zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko 
zachorowania na choroby określane mianem społecznych

 Ale jest także:

 warunkiem podstawowych kompetencji zawodowych i społecznych

 podstawą, warunkiem dobrego życia (środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia)

 W takim sensie oznacza:
– odporność na choroby i dolegliwości
– zdolność radzenia sobie z problemami
– sprawność fizyczną i intelektualną
– zdolność wypełniania ról życiowych i zawodowych
– poczucie siły chęci do życia i witalność
– równowagę i harmonię psychiczną



Zdrowie, sprawność fizyczna to warunek 
podstawowych kompetencji zawodowych i 

społecznych 
gdzie osoby z przewlekłymi chorobami, niesprawne, niezbyt reprezentacyjne itp. mają 

kłopoty z uzyskaniem ciekawej i dobrze płatnej pracy

 Przynoszą wyższe koszty ubezpieczenia

 Korzystają z odpłatnych świadczeń medycznych (absenteizm)

 Są mniej wydajne w pracy (prezenteizm)

 Praca zajmuje ważną i niekwestionowaną pozycję w systemie wartości współczesnych 
ludzi, należy do kanonu wartości cenionych i powszechnie uznawanych

 Z badań CBOS z 2006 r. wynika, że dla 92% Polaków praca jest sensem życia

 Sprawy zawodowe wywierają coraz większą presję na życie codzienne 



Ile kosztuje choroba? Czy możemy leczyć się skutecznie 
i efektywnie? Poznaj wyniki Raportu Medicover!

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013” 

 5-letnia analiza (180 tys. zatrudnionych, w wieku 18-67 lat) 

 Raport składa się z 2 części: 

 epidemiologicznej - opisującej najczęstsze schorzenia (portret zdrowotny polskiego 
pracownika) 

 ekonomicznej - pokazującej finansowy wymiar choroby 



Menedżerowie
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013”

 Przeciętny polski menedżer ma ok. 40 lat i dużo powodów by poważnie zatroszczyć się o 
swoje zdrowie 

 Większość dolegliwości dotykających menedżerów to skutek ich stylu życia:

 praca na kierowniczym stanowisku (związana z tym zwiększona odpowiedzialność, stres)

 duża ilość obowiązków, spotkań (związane z tym nieregularne odżywianie się)

 praca siedząca (niewiele czasu po pracy pozostaje na aktywność fizyczną)  

 Wszystkie te czynniki sprzyjają otyłości i chorobom układu krążenia 



Menedżerowie
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013”

 Ponad połowa (56%) ma nieprawidłowy wskaźnik masy ciała BMI (nadwaga i otyłość)

 U blisko 20% występują nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, a u co 4-go 
podwyższony cholesterol

 Największe zagrożenie zdrowotne dla pracujących na kierowniczych stanowiskach to 
zawały i udary

 Menedżerowie (podobnie często jak pozostali pracownicy biurowi) chorują na infekcje 
oddechowe, są narażeni na urazy i przewlekłe choroby układu ruchu

 Mimo to przeciętny menedżer przebywa na zwolnieniu średnio tylko 3 dni w roku 
(pracownik biurowy niższego szczebla - 4,2 dnia w roku)



Koszty absencji i prezenteizmu
dla siedmiu najczęstszych chorób 

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013”

 Choroba zawsze kosztuje. Kogo i ile? 

 Pracodawca traci nawet 641 PLN rocznie w przeliczeniu na każdego zatrudnionego 
pracownika (nie tylko tego, który choruje)

 Wg Jeremiego Mordasewicza 
(doradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych)

 Średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika wynosi 3000-4500 
PLN rocznie

 wizyty u lekarza w godzinach pracy

 mniejsza wydajność w pracy

 niepełne wykorzystanie maszyn, budynków i kapitału przedsiębiorstwa 

 wynagrodzenia za nadgodziny zlecone pozostałym pracownikom lub koszty za zastępstwo



Tak po stronie pracownika, jak i pracodawcy wzrosło 
znaczenie zdrowia pracownika jako najważniejszego 

czynnika wpływającego na efektywność pracy

 Wg Southeast Missourian, za każdy 1 $ zainwestowany w programy zdrowotne 
pracodawca zaoszczędza 3-6 $

 Wg Health Care Service inwestycja w taką promocję skutkuje dla firmy 17% 
oszczędnościami (w ciągu roku) z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

 Obecnie firmy zainteresowane są specjalnymi programami dla kluczowej kadry 
managerskiej W ich trakcie managerowie przechodzą proces odkwaszania organizmu 
(detox), kompleksowy przegląd medyczny, uczą się zdrowego stylu życia lub odchudzają

Working Well. 6-e Międzynarodowe badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. Raport polski



Trend - dbałość o zdrowie

 Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie obecność choroby lub 
niedołęstwa (WHO)

 Ma 4 wymiary:

 zdrowie fizyczne (somatyczne) - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego 
układów i narządów

 zdrowie psychiczne (umysłowe i emocjonalne) - zdolność do jasnego, logicznego myślenia, 
zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją, lękiem

 zdrowie społeczne - zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i 
pełnienia ról społecznych

 zdrowie duchowe - związane z wiarą i praktykami religijnymi, lub z osobistym „credo”, 
zasadami, zachowanie i sposobami utrzymania wewnętrznego spokoju



Dążenie do dobrego samopoczucia w 
4 kierunkach

 Fizyczne dobre samopoczucie 

Wymaga ćwiczeń fizycznych ruchu, racjonalnego odżywiania oraz pielęgnacji ciała

 Psychiczne dobre samopoczucie 

Zależne od odprężenia, zdolności do medytacji, pracy ze stresem, odpoczynku

 Społeczne dobre samopoczucie 

Ściśle związane z komunikacją z otoczeniem, zdolnością budowania relacji międzyludzkich

 Duchowe dobre samopoczucie 

Realizuje się w aktywności kulturowej, wrażliwości na naturę, chęci kształcenia i 
poznawania

http://www.google.pl/url?url=http://blog.studiotania.pl/2011/11/wellness-%25E2%2580%2593-znam-ale%25E2%2580%25A6-co-to-takiego/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7V5KVO-JOsblywOmu4KACw&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=yrOWT7w2ChH0I99Oi50Hbg&usg=AFQjCNFKZjvQLcKRnwMOPdyaXj43tkPYKQ
http://www.google.pl/url?url=http://www.spaeden.pl/pl/news/items/technika-alexandra&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Wl9KVOuZCevjywOEk4KIBQ&ved=0CC0Q9QEwDDgo&sig2=_Q-5gVdd9fxFkWfIObBajg&usg=AFQjCNFV1iC-Yz1htneGV7TXvqg4SbtA-w
http://www.google.pl/url?url=http://www.wellness.fit.pl/relacje/spoleczny-wymiar-wellness,667,1,0.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=52BKVPqyOIi_ygOm4YD4DA&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=TojJlw3ZpDzr5cle5L2dHQ&usg=AFQjCNEUPEegrXcnswXHxdAAomDSCsYvag


Zmiana stylu życia, przewartościowanie osobistych 
potrzeb, zwiększenie zapotrzebowania na bardziej 

intensywne życie - powoduje, że ludzie coraz bardziej 
kładą nacisk na

 zdrowy i zbalansowany tryb życia

 dbałość o kondycję psychofizyczną

 zachowania ekologiczne

 wagę tradycji i więzi rodzinnych

 Obecne realia wymuszają nowy styl życia:

 nowy w naszych warunkach styl pracy z pełnym uznaniem dla:

 profesjonalizmu

 wysokich aspiracji 

 silnej potrzeby samorealizacji

 powiązaną z nim nową sztukę życia obejmującą:

 lansowane wzory wypoczynku (podróże po świecie, uczestnictwo w kulturze, aktywność fizyczną)

 dbałość o zdrowie



Następują zmiany zachowań
społecznych

 Zmiana hierarchii potrzeb, ich poziomu, środków oraz sposobów zaspokajania

• świadome ograniczanie konsumpcji

• zmniejszanie ilości dóbr i usług na rzecz ich jakości

• zmniejszanie konsumpcji materialnej na rzecz niematerialnej

• doświadczenie zamiast biernej konsumpcji

• odpowiedzialność za zrównoważony rozwój (własny i otoczenia)

• efektywne wykorzystanie zasobów

• odpowiedzialność za własne zdrowie (wzrost zainteresowania prawidłowym odżywianiem i
aktywnością fizyczną)

• trend slow



Slow life – slow food – slow travel
wypiera konsumpcjonizm, powierzchowne relacje, 

szybkie życie i szybkie jedzenie

 Znaczenia nabierają:

 równowaga między życiem zawodowym, prywatnym, hobby

 wzrost potrzeby doznań i ich autentyczności

 „wakacje daleko od szosy”

 celebrowanie życia



Amerykańska firma doradcza Brain Reserve
przeprowadziła badania klientów na zlecenie Citibank, Nissan, 

Black and Decker, na podstawie których wyróżniła 10 trendów 
określających współczesne zachowanie konsumenckie

 Chęć odmiany, zwolnienie tempa życia, powrót do dawnych wartości, czystego otoczenia

 Odgradzanie się od zbyt uciążliwego świata 

 Bycie zdrowym - odejście od obecnego, niezdrowego stylu życia, od zanieczyszczonego 
powietrza, np. zdrowa żywność

 Odmładzanie się - wyjazd na pełne przygód wakacje, spa & wellness, aktywność fizyczna

 Niezwykłe przygody - potrzeba emocjonalnej ucieczki od codziennych kłopotów, np. 
spędzanie atrakcyjnego urlopu w kontakcie z przyrodą



Amerykańska firma doradcza Brain Reserve
przeprowadziła badania klientów na zlecenie Citibank, Nissan, 

Black and Decker, na podstawie których wyróżniła 10 trendów 
określających współczesne zachowanie konsumenckie

 Odpowiedzialność za społeczeństwo (S.O.S - Save Our Society) - w tym odpowiedzialność 
za środowisko naturalne

 Dążenie do doskonalenia własnej osobowości, chęć bycia postrzeganym inaczej niż 
wszyscy

 Małe słabostki - tworzenie i korzystanie z odskoczni emocjonalnych, 

zadośćuczynienie za straty moralne, np. zafundowanie sobie „wycieczki życia”

 Poszukiwanie usprawniających życie usług i produktów (w związku z nadmiarem 
obowiązków) - telefaksy, bary szybkiej obsługi, kuchnie mikrofalowe, mrożone potrawy 
itp.

 Konsumenci walczący - nietolerancja dla tandetnych i bezużytecznych usług (Popcorn, 1992)



Konsekwencje
Trend - bezpieczeństwo

 Preferowane krótsze, ale częstsze wyjazdy oraz krótkoterminowe rezerwacje (w miejscach 
znanych i bezpiecznych)

 Rzadziej wybierane  kierunki podróży uznawane za mniej bezpieczne dla zdrowia

 Alternatywą dla pozakontynentalnych wyjazdów - obiekty w rodzinnym kraju i krajach 
sąsiedzkich

 Coraz większe znaczenie ma jakość wody (pitnej, w basenach, jeziorach), czystość 
powietrza itd.

 Maleje popyt na korzystanie w czasie wakacji wyłącznie z kąpieli słonecznych

działania terrorystyczne
konflikty zbrojne 
zanieczyszczenie środowiska
kataklizmy (anomalie pogodowe, żywioły
zagrożenia epidemii cywilizacji XX w (AIDS, 
choroba wściekłych krów, świńska grypa, 
wirus typu C)



Konsekwencje 
Trend - zrównoważony rozwój 

 wykorzystanie naturalnych źródeł energii

 wzrost znaczenia produktów jak najmniej przetworzonych oraz pochodzących z hotelowej 
gastronomii (naturalnych metod wytwarzania żywności, unikanie konserwantów w 
żywności i w kosmetykach)

 regionalny charakter i autentyczność miejsca pobytu

 rosnący popyt na „naturę” (pro natura, wellness, powrót do tradycji)

 powrót do łask obiektów z dala od licznie odwiedzanych miejsc

 wybór miejsca z duszą i historią



Konsekwencje
Trend – tempo pracy i czas wypoczynku

 Łączenie podróży biznesowych z wypoczynkiem psychicznym i fizycznym oraz edukacją w 
zakresie rozwoju interpersonalnego

 Wzrost popytu na pobyty edukacyjne, edukacyjno-zdrowotne (połączenie przyjemności i 
nauki np. organizacja szkoleń i workshopów w obiektach z infrastrukturą rekreacyjno-
pielęgnacyjną, pobyty wypoczynkowe połączone z nauką zdrowego sposobu odżywiania 
się)

http://www.google.pl/url?url=http://www.spahotele.pl/targi_spa&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G9gaVPH5K4yp7AankYCwBg&ved=0CBUQ9QEwADgU&sig2=PRQbRy7yTdtjb4qTT-U8lw&usg=AFQjCNEc83285gc0yzJ_ub0uNsoph1wTig


Konsekwencje
Trend – tempo pracy i czas wypoczynku

 Potrzeba szybkiej regeneracji sił do pracy (świadomość potrzeby bycia zdrowym i 
wypoczętym do pracy)

 Pracujący (zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich) intensywniej wykorzystują urlop, a 
także łączą podróże biznesowe z wypoczynkiem)

 Wybór oferty bardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb „szytych na miarę”

 Pakiety pobytowe dopasowane do specyfiki wykonywanej pracy



Konsekwencje
Trend – tempo pracy i czas wypoczynku

 Szybkie tempo życia wymaga z jednej strony - dostosowania obiektów wypoczynku do 
szybkiego stylu życia, z drugiej - wzmaga potrzebę zwolnienia (delektowania się każdą 
wolną chwilą) 

 Wzrost popularności np. degustacji win, miodu, czekolady, medytacji



Konsekwencje
Trend - doznania

 Wzrost znaczenia doznań, „smakowania” życia, czyli prowadzenia bardziej 
zaangażowanego i świadomego życia

 Odwiedzanie przyjemnych miejsc  (już odwiedzanych), w otoczeniu natury

 Wybór regionów oferujących pełen, zróżnicowany i zrównoważony produkt

 Sztuczność ustępuje miejsca autentyczności (w związku z potrzebą zadowolenia 
emocjonalnego, indywidualizacji)



Konsekwencje
Trend – tempo pracy i czas wypoczynku

 Holistyczna koncepcja spędzania czasu wolnego: dbałość o ciało, duszę i umysł 

 Wzrost popytu na usługi związane z:

 odnową biologiczną (ośrodki wellness & Spa, fitness)

 utrzymaniem równowagi psychicznej

 aktywnym wypoczynkiem





Konsekwencje
Trend – aktywny wypoczynek z promocją 

zdrowego stylu życia

 W 1995 roku organizacje międzynarodowe:

 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

 FIMS (Międzynarodowa Federacja Medycyny Sportowej)

 CDDS (Komitet Rozwoju Sportu)

 UNESCO 

 Zainspirowane ogromnymi stratami, jakie ponoszą społeczeństwa w wyniku 
powiększającej się hipokinezji i niskiego stanu sprawności fizycznej obywateli, 
opublikowało manifesty i apele wzywające do promocji prozdrowotnej aktywności fizycznej



Korzyści płynące z AF

 Pomaga utrzymać efektywną pracę serca i krążenia krwi, obniża ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych:

 zwiększa średnice tętnic i naczyń krwionośnych

 zwiększa przypływ krwi (dostarcza odpowiednią ilość O2, materiałów budulcowych, 
energetycznych, hormonów i in. związków, transportuje metabolity i CO2 z tkanek, 
utrzymuje stałą temperaturę ciała)

 zmniejsza ciśnienie tętnicze

 obniża zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe (tj. zawał mięśnia sercowego, 
miażdżyca, udar mózgu)



Korzyści płynące z AF c.d.

 Wpływa na układ oddechowy:

 zwiększa siłę mięśni oddechowych 

 zwiększa pojemność życiową płuc

 zmniejsza częstość oddechową

 Utrzymuje sprawność stawów, ścięgien oraz mięśni:

 zapobiega osteoporozie

 zwiększa masę kości i stopień ich ukrwienia i  mineralizacji

 zwiększa zakres ruchu w stawach 

 zwiększa potencjał metaboliczny mięśni

 pobudza czynność kaletek maziowych



Korzyści płynące z AF c.d.

 Poprawia kondycję fizyczną:

 wzrost wydolności (sercowo-naczyniowej)
 wzrost siły
 wzrost wytrzymałości mięśni
 wzrost gibkości

 Zmniejsza apetyt, tkankę tłuszczową, sprzyja prawidłowej przemianie materii

 Pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne:

 zmniejsza poziom lęku i stanów depresyjnych 
 ułatwia proces zasypiania, poprawia jakość snu 
 poprawia samopoczucie 
 łagodzi stresy i napięcia psychiczne

 Sprzyja wytwarzaniu endorfin:

 poprawia nastrój
 wprowadza w stan euforii 
 stymuluje pozytywną energię



Korzyści płynące z AF c.d.

 Poprawia odporność:

 mobilizuje układ immunologiczny (zwiększa produkcję ciałek odpornościowych)

 Pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności i może pomagać w leczeniu stanów 
bólowych

 Zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby nowotworowe:

 szyjki macicy

 jajnika

 piersi

 prostaty

 pęcherza moczowego

 jelita grubego



Konsekwencje
Trend – aktywny wypoczynek z promocją 

zdrowego stylu życia

 Pozwala to widzieć aktywność fizyczną/sport w szerszej perspektywie nowych 
zadań, a nie tylko w kategorii ciała, sprawności motorycznej i wyniku

 Mimo że kultura fizyczna nie stanowi nadal pola dominującego i lokuje się odlegle wśród 
preferowanych wartości statystycznego Polaka, to sport i turystyka, w istotny sposób 
określa zamiłowania młodzieży i grup elitarnych w czasie wolnym

 Obserwuje się pozytywne symptomy zmian w podejściu do aktywnego stylu życia w 
kręgach ludzi młodych, dobrze sytuowanych, ze środowisk biznesu, kultury i mediów



Konsekwencje
Trend – aktywny wypoczynek z promocją 

zdrowego stylu życia

 Nowe klasy społeczne (elitarne) lansują modę na określony styl życia, w którym 
zdrowie traktowane jest jako:

 czynnik kształtujący indywidualne kariery 

 modyfikator szans i osiągnięć życiowych

 A aktywności fizyczna jest jego nieodłącznym elementem



 W tym kontekście, prozdrowotny trend nabiera istotnego znaczenia

 Nie wydaje się możliwe stworzenie silnej marki, jeśli zignoruje się informacje o 
współczesnych trendach

 Tworząc strategię marketingową, należy spróbować „podłączyć” pod nie nasz produkt

Dziękuję bardzo

Trend zdrowego stylu życia a 
budowanie marki agroturystycznej


