
TURYSTYCZNA MARKA TERYTORIALNA 
tworzenie, rozwój, promocja 

Budowanie konkurencyjnej oferty 
turystyki „prozdrowotnej” na 

wybrane rynki zagraniczne 

    dr Jolanta Rab-Przybyłowicz  



 “Bardzo ciężko jest tworzyć produkty w 
oparciu o wymagania klienta. Ludzie 
zazwyczaj nie wiedzą czego chcą do 
momentu, kiedy im tego nie pokażesz” 

 

“BARDZO CIĘŻKO JEST TWORZYĆ PRODUKTY W OPARCIU                  

O WYMAGANIA KLIENTA. LUDZIE ZAZWYCZAJ NIE WIEDZĄ CZEGO 

CHCĄ DO MOMENTU, KIEDY IM TEGO NIE POKAŻESZ”  

                                    STEVE JOBS DLA BUSINESSWEEK, 1998 

POCZĄTEK… 



Trudne początki, problemy z wyborem 
kierunków działania,  

turyści z Niemiec, Ukrainy oraz Polacy 
(mieszkający w  Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii) 

WSPÓLNY MIANOWNIK? 



Stara farma w Rusowie ALTE FARM   



Hotel Unitral  



Klinika  
rehabilitacyjna Krojanty  



Hahs Szczecin 



Żródło:  J.Rab-Przybyłowicz  Produkt turystyki medycznej, wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 65. 



MODELE ORGANIZACJI INDYWIDUALNYCH PAKIETÓW 
LOKALNYCH 

Model własny 

WIELE 

SCENARIUSZY   



PAKIETY  



Źródło informacji o miejscu docelowym 

Źródło: UMWM [w]: Rynek hotelarki w Polsce wydanie specjalne: RAPORT 2015, lipiec-sierpień 2015 " [w]: Rynek hotelarski        

w Polsce wydanie specjalne: RAPORT 2015, lipiec-sierpień 2015. 



WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI 
 I YOUTUBERAMI 



 Sprawdzenie lokalnego rynku (wielkość, potencjał i siła nabywcza                  
     danego rynku). Kosztorys/prawdopodobieństwo bilansowania        
      wydatków; 

 Zrozumienie swoich klientów (różnica między klientem krajowym           
      a zagranicznym). Badanie rynku konsumenckiego;  

 100 % koncentracja na klientach. Znajomość jego języka ojczystego,    
     kultury, religii, potrzeb, możliwości fizycznych (empatia); 
     Świadomy wybór segmentów rynku; 

 Planowanie i konsekwencja. (Błędy to ojcowie chrzestni sukcesu); 

 Media społecznościowe FB, TT, YT, (filmy „na żywo”); 

 Wybór pośredników, agencji turystycznych (krajowych bądź/i      
     zagranicznych); 

 Konfrontacja z klientem; 

 Ćwiczenie tego, co nowe (nowy model działania, np. w oparciu o sieć       
    partnerów, warto  tę sytuację  zweryfikować najpierw na rodzimym         
     rynku); 
 Przygotowanie pakietów, które spełnią oczekiwania turystów oraz           
     będą widoczne i rozpoznawalne na rynku. 

 
 

 

BUDOWANIE 

 OFERTY  



Kierunek działań  

  POT –ROT- LOT – włączanie produktu turystyki         
     zdrowotnej do promocji innych regionalnych             
     produktów turystycznych; 

  regularne badania opinii oraz potrzeb turystów            
     zdrowotnych; 

  zwiększenie liczby pośredników/konsultantów        
     zdrowotnych- ustawowo rozszerzenie ich          
     kompetencji);  

  dni otwarte w klinikach medycznych /sanatoriach     
     dla organizatorów  turystyki  przyjazdowej (study     
      tour); 
   wspieranie w rozwoju klastró turystyki zdrowotnej         
    (bądź istniejące już zalążki klastrowe czy mogące    
     powstać przy klastrach turystycznych, usługowych,       
     medycznych);   

  warsztaty/szkolenia z zakresu turystyki dla       
     pracowników klinik medycznych (nauka                                   
     współpracy z innymi branżami  oraz promocji     
     regionu); 

  szkolenia dla lokalnych przewodników i pilotów. 

 
 



świat  się  
zmienia… 



Dziękuję za uwagę  

 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                     

 

jolantarabprzybylowicz@gmail.com 

www.jolanta-rab-przybylowicz.pl  

 www.szczecin.academia.edu/jolantarabprzybylowicz   

www.pamt.org 


