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Wprowadzenie do tematu marki turystycznej

Zaprezentowanie najważniejszych wyników badań 
kapitału marki „Świętokrzyskie” prowadzonych                        
w modelu „klucza doświadczeń” 

Zaproponowanie modelu prowadzenia dalszych               
badań kapitału marki wraz ze wstępnymi                       
hipotezami i metodą badawczą 

Cele wystąpienia



Wprowadzenie:                                                                          
pojęcia i definicje,  problematyka                            

marki w literaturze                             
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Marka turystyczna utożsamiana jest z pojęciem „markowy produkt 
turystyczny”:
• w ujęciu wąskim - obejmuje ofertę usługową poszczególnych podmiotów 

rynku turystycznego (Panasiuk 2013),
• w ujęciu szerokim - odnosi się do regionów, miejscowości (Meyer 2006). 
Markowy produkt turystyczny obszaru musi być produktem: łatwo 
identyfikowalnym, wyróżniającym się z oferty obszarów konkurencyjnych, 
reprezentującym wysoki poziom jakości (Panasiuk 2013). 

Marka terytorialna to zestaw funkcjonalnych  i emocjonalnych wartości,                   
które przyczyniają się do tego, że miejsce jest wyjątkowe i zawiera                       
obietnicę zaspakajania potrzeb różnych grup klientów w oryginalny,  
odmienny od konkurencji sposób (Vigro, Chernatony 2006).    

Marka turystyczna, 
marka terytorialna



Kapitał marki jest określany jako zestaw aktywów (assets) i pasywów (liabilities) 
powiązanych z nazwą marki i jej symbolami, które dodają (lub odejmują) jakąś wartość 
finansową firmie i/lub klientom firmy (Aaker 1991). Niektórzy badacze (Keller i in. 2008) 
uważają, że kapitał marki tkwi  w tym, co tkwi w umysłach klientów.

Może być przedmiotem badań z dwóch punktów widzenia: finansowego (financial-based
brand equity) i koncentrującego się na kliencie (CBBE; customer-based brand equity). 
Funkcjonuje też pojęcie kapitału marki destynacji turystycznej bazującego na kliencie 
(CBBETD; customer-based brand equity for a destination). 

W literaturze przyjmuje się najczęściej 4 wymiary kapitału marki: świadomość, 
postrzegana jakość, wizerunek/ skojarzenia, lojalność (Aaker 1991, Keller, 1993; Kim, Kim, 
2003; Low i Lamb, 2000; Yoo et al., 2000). 
Suma wymiarów i ich skumulowane relacje tworzą kapitał marki w umysłach klientów 
(Konecnik, Gartner 2007). 

Kapitał marki



Problematyka marki w literaturze

Problematyka marki jako wartości dodanej, pozwalającej na 
wyróżnianie produktów jednego producenta od innych pojawiła się 
w badaniach ekonomistów we wczesnych latach 40. XX w. (Guest
1942). Badania te wówczas dotyczyły towarów i usług.

W latach 90. XX w. pojawiły się pierwsze badania dot. kapitału marki 
towarówi usług (Aaker 1991, 1996).

W latach 90. XX w. pojawiły się też pierwsze prace dotyczące marki 
turystycznej (Chon 1992, de Chernatony 1999, Cai 2002). 

Jeszcze na początku XXI w. Cai (2002) stwierdził, że badania nad 
marką turystyczną „znajdują się w powijakach”.



Problematyka marki w literaturze

W Polsce pierwsze prace dotyczące marki terytorialnej pojawiły                
się na początku lat 90. XX w. 

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie badaczy 
wizerunkiem miejsca (np. Glińska, Florek i Kowalewska, 2009; 
Dudek-Mańkowska, 2011), instrumentami promocji miast i 
regionów (np. Czornik, 2005; Proszowska-Sala i Florek, 2010) 
oraz produktem turystycznym (np. Kaczmarek, Stasiak,  
Włodarczyk, 2010; Szczepanowski, 2012), brandingiem
poszczególnych obszarów recepcji turystycznej, w tym  
brandingiem narodowym (Olins 2004). 

c.d.
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O potrzebie badań nad marką                                             
– przesłanki i oczekiwane efekty badań



Przesłanki poznawcze                                                
- luka badawcza

W Polsce prowadzi się wycinkowe badania nad marką, głównie  
wizerunkowe.  Brakuje badań kapitału marki destynacji turystycznej 
ocenianej z perspektywy klienta, a tym samym badań opartych na 
jednolitej metodologii. 

Istnieje więc luka badawcza dotycząca określenia kapitału marki 
turystycznej (a nie tylko wizerunku /postrzegania destynacji). 
Luka dotyczy całej Polski, w tym Świętokrzyskiego. 

Świętokrzyskie w obszarze badań wizerunkowych  pozytywnie                            
wyróżnia się na tle kraju– badania: 2009, 2011, 2015, 2019*   
(*2019 wg. „klucza doświadczeń”).   



Przesłanki gospodarcze

Szansa na uniknięcie błędów w promocji i inwestycjach turystycznych. 
Działania brandingowe i rozwojowe (np. inwestycyjne) destynacji nie są 
zwykle poprzedzane badaniami marki. Stąd wiele błędów popełnianych w 
kreowaniu marki miejsca, promocji i – co ważne – w działaniach 
inwestycyjnych.

Potrzeba kontynuacji polityki „proturystycznej”.  
Aż 12 spośród 16 polskich regionów uznało turystykę lub branże z nią 
związane za swe inteligentne specjalizacje (Strategia Badań i 
Innowacyjności RIS). 
Województwo świętokrzyskie postawiło na turystykę zdrowotną                                 
i prozdrowotną oraz branżę targowo - kongresową 



Przesłanki gospodarcze

Brak alternatywy – dla wielu regionów  (w tym Świętokrzyskiego) 
turystyka jednym z najważniejszych „kół zamachowych” rozwoju 
gospodarczego. 

Świętokrzyskie to region:
 o słabych wynikach gospodarczych  i społecznych mierzonych ogólnymi 

wskaźnikami (PKB per capita, wskaźniki infrastrukturalne, atrakcyjność 
inwestycyjna, bezrobocie, poziom wynagrodzeń, poziom wykształcenia ludności, 
odpływów migracyjnych itp.).  Poszukiwanie nisz rozwojowych (turystyka), które 
mogłyby zaktywizować gospodarkę regionu jest ważnym wyzwaniem dla władz 
regionu i jego mieszkańców. 

 o istotnych walorach turystycznych: przyrodniczych  (cenne obiekty geologiczne,  
dużo obszarów chronionych, unikalne wody lecznicze itp.) i kulturowych:  np. 
Krzemionki - obiekt UNESCO, dziewięć  obiektów na Liście Pomników Historii itp.



Oczekiwane efekty badań
ważne dla gospodarki

Uzyskane wyniki badań pozwolą na:

Stworzenie profesjonalnej Strategii Marki (np. Regionu Świętokrzyskiego).

Opracowanie propozycji kierunków rozwoju turystyki,  w tym rekomendacji 
w zakresie podjęcia niezbędnych działań promocyjnych
i rozwojowych (np. inwestycyjnych) celem wzmocnienia marki,                                  
a tym samym rozwoju gospodarki turystycznej. 

Wyniki badań stworzą możliwość lepszego pozycjonowania/
repozycjonowania marki (np. Świętokrzyskie ) na rynku krajowym 
i międzynarodowym oraz staną się bazą dla jej kreowania (branding)
lub odświeżania (rebranding). 



Marka Świętokrzyskie 
w świetle dotychczasowych badań 3



Badania 2019
Dlaczego klucz doświadczeń ?

Bada kapitał marki (głownie dwa wymiary:
świadomość, wizerunek), ale także postrzeganą 
jakość i lojalność (w małym stopniu).

Skupia się na doświadczaniu marki                                        
i na przeżyciach w kontaktach z nią.

Odpowiada na pytania: 
- jak wykorzystać istniejące zasoby do 

wyzwalania przeżyć i emocji konsumenta ? 
- jak kreować narzędzia  promocyjne, aby 

wzmocnić  pożądane emocje  i zwiększyć zakup 
oferty? 



Badania 2019
Jak przebiegało badanie?

Część badawcza zawiera proces analizy potencjału miejsca                  
(warsztaty i analizy danych zastanych).

Zarys klucza doświadczeń jest przekształcany 
w narzędzie ankietowe, realizowane  na próbie 500 osób. 

Rygorystycznie dobrani respondenci z liczącej 70 000 osób bazy                          
E-panel ARC są poddani internetowemu badaniu ankietowemu. 

Interaktywne narzędzie pozwala na reagowanie na odpowiedzi 
w czasie rzeczywistym. Pytania są uzupełniane w zależności od 
udzielanych odpowiedzi.



Czy bierzesz pod uwagę woj. świętokrzyskie                     
jako miejsce wypoczynku na weekend?

Wyniki badań: 2009, 2011, 2015, 2019 
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Dlaczego bierzesz pod uwagę  woj. świętokrzyskie 
jako miejsce wypoczynku na weekend? 

Wyniki badań: 2019          

0 10 20 30 40 50 60 70
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nowoczesne obiekty spa i wellness

można pływać kajakami po szlakch

dostępność szlaków rowerowych

z ciekawości

atrakcje dla dzieci i młodzieży

walory uzdrowiskowe Busko i Solec-Zdrój

tam jest tanio

lasy

geologia na wyciągnięcie ręki (jaskinie, kopalnie, skały)

z sentymentu do tych stron

sprzyjający klimat / świeże powietrze

lubię wędrówki po górach
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Góry Świętokrzyskie



Dlaczego bierzesz pod uwagę woj. Świętokrzyskie
jako miejsce wypoczynku na weekend? 

Wyniki badań 2011, 2015, 2019

Góry Świętokrzyskie Zabytki Krajobrazy Atrakcje Klimat /powietrze Lasy

2011 12 16 19 24 6 3

2015 61 44 56 30 29 23

2019 63 31 51 29 22 18
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Dlaczego nie bierzesz pod uwagę woj. świętokrzyskiego jako 
miejsca wypoczynku na weekend?

Wyniki badań: 2019
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Dlaczego nie bierzesz pod uwagę woj. świętokrzyskiego                  
jako miejsca wypoczynku na weekend?

Wyniki badań 2011, 2015, 2019

Mieszkam zbyt
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Jak ogólnie oceniasz atrakcje turystyczne 
dostępne 

w woj. świętokrzyskim?
Wyniki badań: 2019, 2015
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Który spośród wymienionych znaków/obiektów 
rozpoznawczych powinien stać się głównym symbolem 

woj. świętokrzyskiego?

Wyniki badań 2019
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Święty Krzyż

Czarownica



Który spośród wymienionych niżej znaków rozpoznawczych 
powinien stać się głównym symbolem 

woj. świętokrzyskiego?
Wyniki badań 2015, 2019
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Czym różni się potencjał zasobu                               
od potencjału doświadczenia ?

ZASÓB DOŚWIADCZENIE

Do zwiedzania… Do przeżycia!



Topowe zasoby woj. świętokrzyskiego: 
siła dostarczanych wrażeń i rodzaju 

doświadczeń 
Wyniki: 2019

• To miejsce do uprawiania geoturystyki
(góry, skały, jaskinie, kopalnie)

• To miejsce na rodzinne aktywności

• To miejsce do obcowania z historią 
i poznawania legend

• To miejsce do uprawiania sportu 
i rekreacji

Góry 
Świętokrzyskie

• To miejsce do obcowania z historią
i poznawania legendŚwięty Krzyż

Zasób Doświadczenie



Topowe zasoby woj. świętokrzyskiego: 
siła dostarczanych wrażeń i rodzaju 

doświadczeń 
Wyniki: 2019

• To miejsce do obcowania z historią i poznawania legend
Zamek 

w Chęcinach

Zasób Doświadczenie

• To miejsce do obcowania z historią i poznawania legend
Zamek 

Krzyżtopór

• To miejsce do obcowania z historią i poznawania legendSandomierz
• To miejsce do uprawiania geoturystyki (góry, skały, 

jaskinie, kopalnie)
Jaskinia Raj

• To miejsce na rodzinne aktywnościJuraPark
w Bałtowie
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Proponowany model                                                   
do zastosowania w dalszych badaniach



Świadomość marki / rozpoznawalność
(brand awareness)

Postrzegana jakość
(perceived quality)

Wizerunek
(brand associations)

Lojalność
(loyality)

Model kapitału marki destynacji 

turystycznej bazujący na kliencie 
– wymiary /elementy

(CBBETD)

Wpływ
(influence)

Źródło: 
Chow i in. 2017, s. 73



Świadomość: znajomość produktu (w tym destynacji) 
pierwszy krok, aby brać go (ją) pod uwagę.

Tylko destynacje, które potencjalny turysta zna mogą być 
włączone do potencjalnego zestawu możliwych odwiedzin 
(Goodall, 1993; Milman i Pizam, 1995).

Jest kilka poziomów świadomości destynacji: od zupełnego 
braku znajomości do sytuacji, gdy automatycznie pojawia się 
ona w umyśle, jako „top of mind” (Tasci i Kozak 2006; 
Woodside i Lysonski 1989).

Wymiary kapitału marki
- świadomość

Świadomość

Postrzegana 
jakość

Wizerunek 

Lojal.



Postrzegana jakość: zbiór osądów konsumenckich na 
temat wyższości danego wyrobu/usługi reprezentujących 
daną markę (Urbanek 2002).

Jakość (np. bazy noclegowej, gastronomicznej, usług 
przewodnickich, transportowych, itp.) jest istotnym 
elementem wpływającym na zachowania turystów.

Jedną z najistotniejszych cech jakości jest cena
(np. danego produktu lub usługi).

Zaledwie nieliczne badania obejmują wymiar jakości (Fick, 
Ritchie 1991, Keane 1997; Murphy, Prichard i Smith 2000; 
Weiemair i Fuchs 1999, Konecnik, Gartner 2007; Chow
i in. 2017).

Wymiary kapitału marki
- postrzegana jakość

Świadomość

Postrzegana 
jakość

Wizerunek

Lojal.



Skojarzenia (wizerunek): powstaje u konsumenta pod wpływem 
ukształtowanej tożsamości marki, którą destynacja kreuje.

Wśród badaczy przeważają opinie, iż wizerunek ma największy wpływ 
na ocenę i selekcję destynacji (Echtner i Ritchie 1993; Gallarza i wsp. 
2002; Hunt 1975, Koncenik, Gartner 2007), mimo że postrzeganie 
destynacji nie zawsze odpowiada temu co faktycznie 
ma ona do zaoferowania (Um i Crompton 1990).

Coraz powszechniejsze jest podejście, że kapitał marki destynacji 
należy badać uwzględniając wizerunek, jako jeden z czterech 
wymiarów (Konecniki Gartner 2007; Chow i in. 2017). Badania 
wizerunku prowadzone są aktualnie zarówno jako element
kapitału jak i niezależnie.

Wymiary kapitału marki
- wizerunek (skojarzenia)

Świadomość

Postrzegana 
jakość

Wizerunek

Lojal.



Lojalność: zwykle identyfikowana jest z powtarzalnością i częstotliwością zakupów, 
stopniem preferencji wobec danej marki w porównaniu z innymi, wielkością zakupów, 
prawdopodobieństwem ponowienia zakupów lub polecania znajomym 
(Witek- Hajduk 2011).

Lojalność odbiorców była badana rzadko, początkowo wskaźniki                                
lojalności były ograniczone (Fakeye i Crompton 1991, Gitelson i Crompton 1984, 
Ostrowski, O'Brien i Gordon 1993). 

Chow i in. (2017) twierdzi, że lojalność marki to coś więcej niż                          tylko 
jeden z wymiarów kapitału marki; należy ją traktować jako 
najważniejszy wymiar kapitału marki.

Wymiary kapitału marki
- lojalność

Świadomość

Postrzegana 
jakość

Wizerunek

Lojal.



Proponowany schemat postępowania 
badawczego, hipotezy, metody5
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etap
teoretyczny

etap
metodologiczny

- przegląd literatury                    
(w tym dotychczasowych 
badań, strategii, itp.)  

- przyjęcie zestawu pojęć
- przyjęcie metody 
- opracowanie ankiet
- określenie hipotez

konceptualizacja
i operacjonalizacja procesu badawczego

pomiar świadomości        pomiar wizerunku        pomiar jakości        pomiar lojalności

Schemat postępowania badawczego

desk research

analiza empiryczna

etap
empiryczny

Raport z badań: 
weryfikacja hipotez, konsultacje społeczne (ze środowiskiem turystycznym)

synteza końcowa, opracowanie instrumentów

wnioski i rekomendacje



Hipotezy badawcze

Na podstawie literatury przedmiotu oraz dotychczasowych badań (wizerunkowych
oraz „klucz doświadczeń”) sformułowano następujące hipotezy badawcze:

1. Spośród rozpoznawalnych destynacji turystycznych w Świętokrzyskiem najwyższy 
kapitał marki mają: Góry Świętokrzyskie, Sandomierz, świętokrzyskie uzdrowiska 
(Busko-Zdrój i Solec-Zdrój).

2. Najważniejszym elementem tworzącym kapitał marki jest wizerunek. Jest to głównie 
związane z postrzeganiem walorów przyrodniczych regionu (w większym stopniu) i 
kulturowych (w mniejszym stopniu). Miejsca te budzą pozytywne  skojarzenia w 
zakresie doświadczania historii i legend, możliwości kontaktu z naturą (geoturystyka), 
atrakcyjnego spędzania czasu w gronie rodzinnym i uprawiania aktywnych form 
rekreacji.

3. Występują istotne różnice w percepcji kapitału marki Świętokrzyskie, zwłaszcza 
pomiędzy turystami o odmiennych doświadczeniach
(w zależności czy odwiedzili kiedykolwiek region czy też nie).



Metody badawcze 
Podstawą oceny kapitału marki powinny być metody ankietowe.

Przykładowe pytania ankietowe: 
 Świadomość:
• Czy słyszałeś o takim polskim regionie jak Świętokrzyskie (rynki zagraniczne)? 
• Czy symbolem turystycznym regionu świętokrzyskiego jest czarownica?
• Czy Oblęgorek to atrakcja w województwie świętokrzyskim? 
 Postrzegana jakość:
• Ś. wyróżnia się wysokim standardem zakwaterowania.
• Obsługa klienta w punktach informacji turystycznej stoi na wysokim poziomie. 
• Ś. wyróżnia się dobrą infrastrukturą ścieżek rowerowych.
 Wizerunek:
• Ś. jest atrakcyjne  dla dzieci i młodzieży.
• Ś. ma atrakcyjną ofertę wypoczynku na wsi.
• Ś. jest dobrym miejscem dla organizacji konferencji i szkoleń.
 Lojalność: 
• Odwiedzę Świętokrzyskie w przyszłości.
• Polecę świętokrzyską ofertę spa& wellness bliskim i znajomym.



Dziękuję za uwagę

Małgorzata Wilk-Grzywna

Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach


