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Megatrendy cywilizacyjne

• demograficzne
• ekonomiczne
• społeczno-kulturowe
• technologiczne
• pozostałe



KONIECZNOŚĆ

tworzenie odpowiednich warunków 
materialno-technicznych 

i organizacyjnych na płaszczyźnie 
zagospodarowania czasu wolnego 

współczesnego społeczeństwa



Styl życia – trend konsumencki

… skomplikowany
• nowe doświadczenia, luksus, wyrafinowanie, kultura 

i autentyczność
• zdrowa żywność, przygoda, sport
• heterogeniczny produkt



Turystyka zdrowotna

„każdego rodzaju wyjazd na dobę lub 
dłużej poza miejsce zamieszkania w celu 
regeneracji zdrowia fizycznego, 
psychicznego, korekcji urody a także 
poddania się zabiegom 
i operacjom w klinikach dokonujących 
naboru pacjentów poprzez reklamę 
w turystyce”.

(Łęcka, 2003)



#synonim

Turystyka medyczna ≠ Turystyka zdrowotna
Turystyka medyczna ≠ Turystyka wellness
Turystyka medyczna ≠ Turystyka uzdrowiskowa/ 

sanatoryjna/ spa
(Choi, 2015)





Polska jako destynacja turystyki zdrowotnej wg preferencji zagranicznych pacjentów
(Lubowiecki-Vikuk, Dryglas, 2018)



Wizerunek Polski jako destynacji turystyki 
zdrowotnej

• sondaż diagnostyczny wśród Brytyjczyków i Niemców, 

w którym określono związek pomiędzy postrzeganiem 

EŚW, a wyborem określonego kraju jako MTD 

• metoda CAWI, wywiad

• termin badań: wrzesień 2015

• n=282, B=N=141, K=71, M=70



Skojarzenia związane z Polską wśród respondentów
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Wykres1
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Arkusz1

				Niemcy		Brytyjczycy

		wypoczynek		12		34		8.5		24.1				-15.6

		rozwój gospodarczy		5		6		3.5		4.3				-0.7

		tanie produkty i usługi		8		22		5.7		15.6				-9.9

		krajobraz		19		22		13.5		15.6				-2.1

		zabytki, kultura i sztuka		7		43		5.0		30.5				-25.5

		turystyka medyczna		17		27		12.1		19.1				-7.1

		kadra medyczna		11		17		7.8		12.1				-4.3

		jakość i różnorodność usług medycznych		2		19		1.4		13.5				-12.1

		gościnność		19		59		13.5		41.8				-28.4

		uzdrowiska		30		20		21.3		14.2				7.1

		Warszawa		11		14		7.8		9.9				-2.1

		Kraków		64		27		45.4		19.1				26.2

		budownictwo		6		2		4.3		1.4				2.8

		Jan Paweł II		64		28		45.4		19.9				25.5

		kosmetyki		6		3		4.3		2.1				2.1

		odzież i galanteria skórzana		1		2		0.7		1.4				-0.7

		specjalności żywnościowe		45		39		31.9		27.7				4.3

		usługi dentystyczne		31		10		22.0		7.1				14.9

		rodzina; przyjaciele		18		3		12.8		2.1				10.6
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Arkusz3

		





		







Wyniki (wybrane)

• respondenci, którzy wśród skojarzeń związanych z Polską wskazywali co

najmniej jedno związane z usługami medycznymi, zdecydowanie częściej

wybierali Polskę jako cel swoich podróży medycznych;

• szansa że osoby wskazujące spośród skojarzeń te związane

z „medycznymi” wybiorą Polskę jako cel konsumpcji usług dentystycznych jest

ponad sześciokrotnie (w wypadku usług rehabilitacyjnych ponad

pięciokrotnie) większa, niż szansa, że odpowiedź taką wybiorą pozostałe

osoby;

• statystycznie istotne różnice stwierdzono w wypadku usług modelowania

sylwetki i usług okulistycznych (szansa niemal czterokrotnie większa) oraz

usług in vitro (szansa ponad trzykrotnie większa).

Prezentator
Notatki do prezentacji
wizerunek Polski jako DTM jest rozmyty,wizerunek powinien być rozpatrywany w kontekście wizerunku i tożsamości EŚW oraz predysponowanych miejsc



Turystyka aktywna (forma turystyki sportowej)

• podróżowanie w celu 
uprawiania różnego rodzaju 
sportów, bycia aktywnym 
fizycznie;

• turystyka kwalifikowana, 
ekstremalna 
i przygodowa;

• uprawiana w różnych 
środowiskach: lądowym, 
wodnym 
i powietrznym, zarówno 
w okresie letnim/ zimowym, 
w formie wyjazdów 
jednodniowych/ 
weekendowych/ 
wielodniowych.

(Tomik, 2015)



Co i czy to się opłaca?



Dziękuję Państwu za uwagę!

Kontakt: lubowiecki@awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego
Wydział Turystyki i Rekreacji

61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

mailto:lubowiecki@awf.poznan.pl
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