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Przyczynki do dyskusji

1. zainteresowanie społeczeństwa podejmowaniem leczenia poza stałym 

miejscem zamieszkania [m.in. Connell, 2013]

2. wzrost konkurencji na rynku turystyki zdrowotnej [Al-Amin i in., 2011; Junio i in., 2017]

3. opieka zdrowotna jako dochodowy biznes [m.in. Vrkljan, Hendija, 2016] 

4. wyzwania dla DMO do strategicznego podejścia w kreowaniu wizerunku 

obszaru [Borzyszkowski, 2015]

5. promocja określonych obszarów poprzez wyeksponowanie produktów 

turystycznych [Dryglas, 2018]

6. wiele krajów buduje wizerunek w oparciu o turystykę zdrowotną, promując 

i budując pozytywny wizerunek na międzynarodowym rynku [Ghose, 2010; Jónás-

Berki i in., 2015], co może polepszyć ogólny wizerunek destynacji [Ormond, 2011]
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Identyfikacja wizualna destynacji turystyki zdrowotnej (DTZ)

• brak uniwersalnej koncepcji

• rewizja (analiza rynku)

• wizerunek DTZ zależy od jej specyfiki, społeczno-demograficznego profilu 

turysty zdrowotnego i jego doświadczeń [Dryglas, Salamaga, 2018] oraz działań 

marketingowych, w tym od osób odpowiedzialnych za kreowanie 

wizerunku

• opracowanie unikalnych oznaczeń słownych i graficznych, co związane 

jest z procesem budowania strategii marki [Kerr, 2006] oraz pomiarem kapitału 

marki [Blain i in., 2005]
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Identyfikacja wizualna DTZ, czyli…

1. nazwa i logo – dopasowane do specyfiki DTZ, z uwzględnieniem 

kolorystyki, typografiki i języka graficznego [Blain i in., 2005; Beritelli, Laesser, 2018; Ghaderi

i in., 2015]

2. hasło reklamowe – proste w wymowie, zapamiętywalne, wyróżniające się 

na tle konkurencyjnych destynacji, podkreślające ideę DTZ

3. (responsywna) strona internetowa destynacji – w znaczny sposób 

umożliwiającej promocję DTZ

 jest to pierwsze, i jednocześnie wpływowe źródło poszukiwania informacji 

o DTZ [Viladrich, Baron-Faust, 2014; Frederick, Gan, 2015]

 zasadniczo wpływa na zaufanie, co w efekcie zachęca turystów 

zdrowotnych do wyboru określonej destynacji [Abubakar, Ilkan, 2016]
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Chorwacja Czechy Estonia Łotwa Litwa Czarnogóra Polska Serbia Słowenia

Perspekty
wa 
rozwoju TZ 
na 5–10 lat

↑ + b.d. + + + + +

≈ b.d. + +

↓ b.d.

Znaczenie
TZ w 
ogólnej 
strukturze 
produktów 
turystyczn
ych DMO

bardzo 
ważne

+ + + +

całkiem 
ważne

+ + +

+/- + +

mało
ważne

nieważne

Tab. Znaczenie turystyki zdrowotnej w opinii DMO [Borzyszkowski, 

Lubowiecki-Vikuk, 2019]

4,2
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Chorwacja*** Łotwa Litwa Słowenia

Elementy identyfikacji
wizualnej z 
wykorzystaniem PTZ 
wśród DMO

Logo ‘Croatia full of life –
health and wellness’

- Lithuania ‘Improve 
health’

-

Hasło reklamowe ‘Full of well-being –
Spa/ Wellness/ 
Medical tourism’

- Health for everyone! Feel the power of the 
therapeutic water / 
Good well-being = 
Self-care in Slovenian 
spas / 
#sLOVEnianSPAS

Strona internetowa + Podstrony z 
określonymi PTZ

+ Podstrony z 
określonymi PTZ

Inne elementy Film z określonymi 
PTZ
***silne wsparcie 
Klastra Turystyki 
Zdrowotnej w 
Zagrzebiu; Chorwacja 
- lider platformy 
Turystyka Zdrowotna 
Adriatyku

film e-broszura media 
społecznościowe, e-
broszura

Najważniejsze elementy logo i hasło 
reklamowe

film, zdjęcia strona
internetowa 

logo i hasło 
reklamowe
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Marka Polskiej Gospodarki:
usługi prozdrowotne jako eksportowy produkt
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Lublin – miasto zdrowia
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Region...

czerwony – życie, siły witalne i piękno
zielony – młodość, świeżość, płodność
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Zamiast podsumowania… Czy to jest potrzebne?
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Dziękujemy za uwagę


