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Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO)

definiuje turystykę zdrowotną jako:

pobyty w ośrodkach spa lub wyspecjalizowanych ośrodkach 
wypoczynkowych, których głównym celem 
jest poprawa dobrostanu zdrowia 
za pomocą ćwiczeń i terapii, 
zastosowaniu diety 
oraz korzystaniu z usług medycznych



całokształt relacji i zjawisk 
związanych ze zmianą otoczenia, 
ukierunkowanych na promocję, stabilizację 
lub odnowę dobrostanu fizycznego, 
psychicznego i społecznego jednostki 
przy wykorzystaniu szerokiego 
spektrum usług zdrowotnych
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Rodzaje innowacji:

produktowa - wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi albo

znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio produktów w zakresie ich cech

lub przeznaczenia

procesowa (technologiczna) – wdrożenie nowych lub znacząco

ulepszonych metod produkcji lub dostaw

marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej

znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu,

promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej

strategii marketingowej przedsiębiorstwa

organizacyjna - zastosowanie nowej metody organizacji działalności

biznesowej przedsiębiorstwa, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej

organizacji relacji zewnętrznych



Innowacje produktowe

• nowa oferta (lub jej ulepszenie) musi stanowić 
odpowiedź na potrzeby rynku

• rynkiem dla turystyki zdrowotnej są osoby 
„poszukujące stabilizacji lub odnowy dobrostanu 
fizycznego, psychicznego lub społecznego”

• potrzeby tych osób mogą wahać się od 
poszukiwania aktywności ruchowej, ukojenia 
psychicznego czy diety, po wyspecjalizowane 
zabiegi, dostępne tylko w sanatoriach 
lub placówkach medycznych



Innowacje marketingowe w agroturystyce

• styl i meritum przekazu marketingowego powinien być 
dostosowany do nowej oferty

• ważne są wszystkie komponenty oferty – nawet jeśli uwaga turysty 
skoncentrowana jest na pojedynczym aspekcie

• należy patrzeć na wszystkie elementy oferty przez pryzmat potrzeb 
gości (dieta, wystrój wnętrz, otoczenie gospodarstwa, jakość 
materiałów – np. pościeli,  propozycje spędzania czasu)

• pamiętajmy, że marketing to nie tylko obraz – to rzetelne 
projektowanie oferty z myślą o potrzebach gości













Innowacje organizacyjne w agroturystyce

• należy poszukiwać możliwości tworzenia oferty sieciowej, a nie 
specjalizować się na siłę w nowych usługach

• sieć może obejmować innych usługodawców agroturystycznych 
(oferta komplementarna) a także przedstawicieli innych branż 
(rehabilitacja ruchowa, sport i rekreacja, psychologia, dietetyka, 
usługi czasu wolnego itd.)

• sprzedaż ofert pakietowych wymaga wyspecjalizowanych 
kanałów dystrybucji i wsparcia międzyresortowego



Niezbędne zmiany

• ze strony samorządów lokalnych (uwarunkowania inwestycyjne, 
wytyczenie i znakowanie szlaków, zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowia, życia i mienia) – tryb pracy warsztatowej

• współpracy z pośrednikami rynku turystyki zdrowotnej, którzy na 
rynku Polskim ciągle jeszcze funkcjonują w warunkach dużej 
niepewności gospodarczej i formalno-prawnej

• uporządkowanie regulacji prawnych z zakresu turystyki 
zdrowotnej i medycznej wymaga zaangażowania co najmniej 
trzech resortów (zdrowie, turystyka, gospodarka rolna) co oznacza 
konieczność nasilenia współpracy także na szczeblu centralnym



Dziękuję za uwagę 


