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O czym porozmawiamy?

❖ o Tallinie i Gdańsku

❖o istocie doświadczenia konsumenta

❖o roli doświadczenia w budowaniu marki 

❖ o tym jak zarządzać doświadczeniem

❖ o kluczu doświadczeń konsumenckich

❖ o tym jak taki klucz projektować





Dlaczego w Tallinie jest ciekawiej niż w Gdańsku?

TALLIN



Dlaczego w Tallinie jest ciekawiej niż w Gdańsku?

• Gdańsk wykorzystuje swoją historię w sposób

pasywny a Tallin w sposób aktywny, co znacznie

różnicuje ofertę obu miast

• Spacer po gdańskiej starówce to pasywne

oglądanie zabytków wymagające aktywnego

poszukiwania informacji o nich

• Wizyta na starówce w Tallinie to przeniesienie w

czasie o kilkaset lat

• W Gdańsku trzeba upomnieć się o historię a w

Tallinie historia sama nas otacza



Dlaczego w Tallinie jest ciekawiej niż w Gdańsku?

• Budynki z czasów Hanzy są „ożywione” oryginalnymi
elementami z przeszłości, np. powieszony na handlowym
budynku worek, czy chorągwie miast Hanzy,

• Wszyscy ludzie sprzedający pamiątki są obowiązkowo
ubrani w stroje średniowieczne,

• Wszystkie stoiska z pamiątkami mają średniowieczny
charakter (nawet lodówka z Coca-Colą wygląda na
średniowieczną),

• Oferowane są przekąski i pamiątki nawiązujące do
czasów Hanzy,

• Menu restauracji, szyldy i ogródki są stylizowane na czasy
Hanzy lub przynajmniej zawierają elementy tej stylizacji,



Zasób a doświadczenie

ZASÓB DOŚWIADCZENIE



Zarządzanie doświadczeniem odbiorcy

• Zarządzanie doświadczeniem klienta to przejęcie

kontroli nad tym, co on widzi, słyszy i czuje

• Zamiast pozostawiać go samemu sobie

projektujemy doświadczenie, które gwarantuje mu

satysfakcję

• Z poziomu koncepcji przechodzimy na poziom

konkretnych interakcji klienta z marką i kształtujemy

je tak, aby marka była odbierana i oceniana w

pozytywny sposób

• Doświadczenie klienta to tłumaczenie strategii

marki na język konkretnych rozwiązań oraz

interakcji w rzeczywistym świecie



Doświadczenie a marka miejsca

• Marka miejsca musi być ożywiona

• To nie może być tylko broszura ani nawet
słuchowisko.

• Marka powinna zadziać się w rzeczywistości w
pełnym wymiarze.

• Miejsce musi być sceną, na której ludzie
odgrywają swoje role.

• Wizyta w tym miejscu musi być jak wizyta w
teatrze.



Aktywa kapitału marki miejsca

Dziedziczone Tworzone

Istniejące Promowane

Symbolika miejsca

Krajobraz i atrakcje naturalne

Atrakcje historyczne i kulturalne

Organizacja zarządzania 
marką

Duma i aktywność 
mieszkańców

Oferta turystyczna

Wizerunek miejsca

Typy doświadczeń kojarzone z 
danym miejscem

Prezentacja miejsca w 
popkulturze

Ambasadorzy marki

Jakość bieżącej promocji 
miejsca

Markowe produkty regionalne

Marka 
terytorialna

Aktywa wewnętrzne

Aktywa zewnętrzne



Aktywa marki a doświadczenie

• Wszystko to, co jest związane z danym miejscem, ale 

czego doświadcza się patrząc na nie z zewnątrz

• Są pochodną inwestycji w percepcję danego miejsca

• Są możliwe do doświadczenia na miejscu

• Związane z pielęgnowaniem bezpośredniego 

doświadczenia danego miejsca

Aktywa wewnętrzne

Aktywa zewnętrzne



Jakich doświadczeń poszukujemy?

Angażujące w pełni absorbujące,
pochłaniające wszystkie zmysły, umoz ̇liwiające

turyście oderwanie się od codziennych

problemów (eskapizm), pełne zanurzenie w

dos ́wiadczeniu (immersja), wręcz przeniesienie

w inną rzeczywistos ́ć

Wyjątkowe niecodzienne, niebanalne,

niepowtarzalne (lub co najmniej trudne do
powtórzenia), zapewniające po powrocie z

wyjazdu podziw, a nawet zazdros ́ć otoczenia

Autentyczne (lub uznane za autentyczne) –
oryginalne, bazujące na miejscowym

dziedzictwie i lokalnej specyfice.

WIELKIE 
DOŚWIADCZENIE 

TURYSTYCZNE



Kategorie doświadczeń turystycznych

Doświadczenia mimowolne – pojawiające się samoistnie,

spontanicznie, cze ̨sto w sposób przypadkowy,
nieprzewidywalny, zaskakujący, z reguły jednorazowo, bez

możliwos ́ci szybkiego powtórzenia, a przynajmniej

zaplanowania podobnego przeżycia,

moż ̇e to być np. udział w koncercie ulicznego muzyka.

Doświadczenia zaplanowane – intencjonalne, wcześniej

zorganizowane, przygotowane z myślą o określonych

odbiorcach, przykładem mogą być inscenizowane dla

turystów mikrowydarzenia: scenki rodzajowe w historycznych

obiektach, interaktywne pokazy, multimedialne prezentacje,
minikoncerty itd.



Kategorie doświadczeń turystycznych

Doświadczenia stałe - dostępne zawsze, niezależnie

od pory dnia i nocy lub też w s ́ciśle okres ́lonych,

stałych porach, np. w godzinach otwarcia danego

obiektu (muzeum) czy terenu (park narodowy).

Doświadczenia czasowe - cykliczne (powtarzające

się w regularnych odstępach czasu), epizodyczne

(wyste ̨pujące rzadko i nieregularnie), efemeryczne

(pojawiające się jednorazowo, nieoczekiwanie;

ulotne, krótkotrwałe).



Kategorie doświadczeń turystycznych

Doświadczenia indywidualne – dotyczące jednostki,

wynikające z wewnętrznych, cze ̨sto bardzo osobistych, a

niekiedy wręcz intymnych, przeżyć i wzruszeń, ale też

uwarunkowane indywidualnie: dotychczasowym
doświadczeniem, wykształceniem, poziomem wrażliwos ́ci,

cechami osobowos ́ciowymi

Doświadczenia grupowe – dotyczące pewnej zbiorowos ́ci

turystów z reguły w jakiś sposób ujednolicone i zmultiplikowane

(np. w wyniku komentarza pilota wycieczki lub przewodnika
turystycznego, czy też wpływu mass mediów narzucających

pewien ogląd s ́wiata, w tym sposób percepcji turystycznych

ikon: piramid egipskich, Wielkiego Muru Chińskiego, wieży Eiffla

czy Mona Lisy).



Wartości – trendy - doświadczenia

Work/Life Balance
Chęć odmiany, 

zwolnienie tempa życia

Slow life, natura, 

tradycja, rodzina

Zatracenie, reset
Odgradzanie się od 

zbyt uciążliwego świata 

Eskapizm, 

absorbujące hobby

Sprawność, witalność Bycie zdrowym
Fizyczne, psychiczne,

społeczne, duchowe

Długość i jakość życia Odmładzanie się Odnowa biologiczna

Ciekawość, wyzwania Niezwykłe przygody 
Aktywność, natura, 

sporty ekstremalne



Czym jest klucz doświadczeń?

Kluczem doświadczeń możemy 

określić dobór poszukiwanych 

przez turystę doznań i emocji 

związanych z pobytem w danym 

miejscu, które stanowią specyfikę 

danej destynacji, mają 

odzwierciedlenie w jej 

autentycznych zasobach i są 

możliwe do dostarczenia, w formie 

produktu turystycznego, na 

poziomie, który zapewni 

satysfakcję psychiczną odbiorcy. 



Etapy projektowania klucza doświadczeń

Analiza 
potencjału 

miejsca

• Pierwszy 
projekt 
klucza

Kodowanie 
klucza

• Nazwana 
lista 
doświadczeń

Pogłębianie 
listy 

doświadczeń

• Weryfikacja 
listy 
pierwotnej

Weryfikacja 
ilościowa

• Finalny klucz

Opis 
zarządzania 

kluczem



Weryfikacja ilościowa - czynniki

Znajomość  

• spontaniczna znajomość atrakcji turystycznych destynacji

• ocena znajomości atrakcji turystycznych z wybranej listy

Stopień 
realizacji

• stopień realizacji każdego doświadczenia (d1,d2,d3...dn)

Porównanie 

• porównanie do określonego konkurenta (k1,k2,k3..kn)



Co z tego wynika bezpośrednio

Optymalizacja działań 
promocyjnych

Odkrywanie 
nieoczywistych 

atrybutów destynacji

Tworzenie nowych 
produktów 

turystycznych

Komercjalizacja oferty 
miejsca w postaci 

gotowych pakietów

Klucz 
doświadczeń



Ideał marki doświadczanej



Najlepsi tak budują swoją propozycję

https://www.visitscotland.com



Efekty zarządzania doświadczeniem miejsca

Zaplanowane 

doświadczenie

miejsca

Zadowolenie

Zachwyt

Lojalność

Rekomendacje

Wzrost 

dochodów

z turystyki

Pobudzenie 

gospodarki 



Dlaczego klucz doświadczeń jest najlepszym rozwiązaniem

Jest to jedyny sposób budowania oferty

turystycznej, który odpowiada wprost na

jawne i ukryte motywacje konsumenta.

Klucz doświadczeń pozwala na tagowanie marki turystycznej, co

ułatwia jej promocję oraz wyszukiwanie przez turystów według istotnych

dla nich kryteriów. Dzięki kluczowi doświadczeń turysta już w czasie

przeglądania oferty zorientuje się, co może przeżyć w danym miejscu,

a to wpływa motywująco na jego wybór oraz zwiększy trafność decyzji.



Przykład fragmentu klucza doświadczeń - Polska

Doświadczenie 
duchowości

II Wojna Światowa Folklor&Wieś

Polskie Smaki Opowieści&Tajemnice Doświadczenie natury

Sławni Polacy Dziedzictwo Słowian Symbole Narodowe



Dziękuję za uwagę 

Piotr Lutek
Synergia


