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Współczesna turystyka, głównie miejska, wymaga niezwykłej elastyczności

w poszukiwaniu rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

Wyzwaniem dla miejsc staje się zarządzanie marką miejsca rozumiane

łącznie jako zintegrowana komunikacja marketingowa, dyspersja ruchu

turystycznego, łagodzenie konfliktów pomiędzy mieszkańcami

a odwiedzającymi czy pomiędzy różnymi grupami konkurujących

usługodawców, regulacja dostępu do wybranych stref uznawanych za

turystyczne, narzędzia gromadzenia środków finansowych, struktury

organizacyjne a także umiejętne wciąganie mieszkańców w świadczenie

usług dla przyjezdnych.



Tożsamość, wizerunek, reputacja miasta..

Zarządzanie reputacją miejsca docelowego może w dużej mierze dotyczyć
poprawy postrzegania turystyki przez otoczenie w formach: conversation
(mówienie o mieście), discrimination (ocena miasta), differentiation (wyróżnienie).

W stosowanych metodykach badania reputacji miast ocenia się poprzez:
 Zaufanie do miasta (to miasto, na którym można polegać)
 Referencję (to miasto, które można polecić znajomym)
 Atmosferę medialną (o tym mieście mówi się źle w mediach)
 CSR (to miasto w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa)
 Miasto jako pracodawca (to miasto kojarzy się z dobrymi warunkami pracy)

W badaniu miast wojewódzkich „Premium Brand 2019” powyższą metodologią,

Wrocław, Kraków i Gdańsk należą do miast o najwyższej reputacji. Kraków jest

miastem najczęściej polecanym znajomym do odwiedzenia ale w bilansie

reputacji znajduje sięw 2019 roku na drugimmiejscu zaWrocławiem.



Nowe modele przedsiębiorczości, w tym oparte o ekspansję platform w systemie

sieci równorzędnej (peer-to-peer), zjawisko hipertrofii turystycznej wywołują

konflikty na tle konkurencyjności, napięcia społeczne będące rezultatem

przekroczenia granic pojemności socjopsychologicznej obszaru (ang. SCC-social

carrying capacity), czyli zdolności do akceptacji zachodzących zmian

ewoluującego procesu gentryfikacji miast.

Zmiana nastawienia mieszkańców oraz konkurujących usługodawców, następuje

nie tylko wobec turystów ale i właścicieli tego typu bazy.

Im większy konflikt tym trudniejsze zarządzanie miejscem docelowym i możliwa 

jest degradacja reputacji marki.





Prowadzone w ramach przyjętych strategii rozwoju miast działania oparte są o

budowę marki miejsca odnoszącej się do wizerunku jednostki terytorialnej jako

zestawu skojarzeń, doświadczeń utożsamianych z miejscem i usługami.

Głównym zadaniem marki jest identyfikacja dóbr lub usług, różnych grup

interesariuszy w celu wyróżnienia ich spośród konkurencji a oferta noclegowa

stanowi obok atrakcji kluczowy atrybut marki.

Skuteczność marki sprowadza się do tworzenia, opartych na zaufaniu,

wartościowych relacji z jej odbiorcami/klientami, a więc mieszkańcami,

inwestorami i odwiedzającymi .



Stąd też uważa się, że zarządzanie strategiczne marką miasta musi zachować

względną równowagę pomiędzy korzyściami z dochodów a ewentualnymi

stratami wynikającymi z konfliktów



Celem weryfikacji ewolucji zjawiska przeprowadzono badania postaw lokalnych

interesariuszy w Krakowie wobec skutków zjawisk turystycznego najmu

krótkoterminowego. Podmiotem badania były trzy grupy interesariuszy

a mianowicie mieszkańcy (nie czerpiący dochodów bezpośrednich z usług

turystycznych), hotelarze oraz restauratorzy.



Stosunek do przyczyn wyprowadzania się dotychczasowych 
mieszkańców ze Starego Miasta i Kazimierza



Stosunek mieszkańców do zjawiska najmu pokoi/mieszkań



Stosunek hotelarzy do zjawiska najmu pokoi/mieszkań



Skala zgodności  mieszkańców z wybranymi tezami



Indeks Doxey’a ilustruje zmiany stosunku mieszkańców do turystów i
sprowadza je do czterech etapów: euforii, apatii, irytacji i konfliktu.
Pojawienie się negatywnych postaw mieszkańców wobec turystów jest
rezultatem przekroczenia granic pojemności socjopsychologicznej miasta
(ang. social carrying capacity), czyli zdolności akceptacji zachodzących zmian.



W sierpniu i wrześniu 2019 roku zostały przeprowadzone szersze badania opinii

mieszkańców i przedsiębiorców na próbie 518 osób, dotyczące konsekwencji

rozwoju turystyki w Krakowie [Kruczek, Szromek, Walas, 2019] a wyniki odnoszą się

do indeksu Doxey’a i wskazują, że dominują dwie pierwsze fazy (euforia i apatia)

w ocenie postaw mieszkańców dzielnic Krakowa wobec turystyki.

Wyjątkiem jest Stare Miasto, gdzie niespełna co drugi badany wykazuje postawę

euforii, ale jednocześnie występuje tam najwyższy odsetek osób, które określają

swoją postawę jako irytacja (24%) oraz antagonizm (13,6%).





Niezależnie od nieuchronnie wprowadzanych regulacji, problemem
pozostanie modyfikacja narzędzi i form organizacyjnych zarządzania
marką miejsca.
Mamy bowiem z jednej strony nawet sprzeczne punkty widzenia lokalnych
interesariuszy a z drugiej faktyczną (liczne komentarze w mediach
światowych) i możliwą (negatywne opinie w mediach społecznościowych)
reakcję potencjalnych odwiedzających. Ich chociażby pobieżna lektura
wykazuje na niezrozumienie przyczyn aktualnych procesów w miastach
turystycznych. Stąd też mnożenie się negatywnych opinii i komentarzy
może wywierać negatywny wpływ na reputację, której siła we współczesnej
komunikacji marketingowej jest większa niż klasycznych, prowadzonych
przez miasta kampanii promocyjnych.

Oprócz lokalnych konfliktów może nastąpić negatywny przekaz zewnętrzny 
oddziaływujący na markę i jej reputację. 



„…THE OLD TOWN OF KRAKOW IS STRESSFUL”

..”A CITY THAT SOLD ITS SOUL”

GEORGE PAVLOPOULOS APRIL 6, 2019

https://letterstobarbara.com/author/admin/
https://letterstobarbara.com/krakow-why/


…”Don’t get me wrong: Krakow is beautiful. But I also wonder: why did you do this to
yourself, Krakow? Why did you abolish all your local color and became a soulless
playground? I can’t believe that in this gorgeous Main Square, all men are approached
by other men that try to bring them in the strip clubs that overlook the square.
Overlook is an exaggeration: the windows are dark. This is not only about ethics; it’s
mainly about aesthetics. I wanted to see your life, Krakow, but instead, the city center
felt empty. Why, Krakow?’

..”Nie zrozumcie mnie źle: Kraków jest piękny. Ale zastanawiam się także: dlaczego to
zrobiłeś, Krakowie? Dlaczego zniosłeś cały lokalny kolor i stałeś się bezdusznym
placem zabaw? Nie mogę uwierzyć, że na tym cudownym Rynku Głównym wszyscy
mężczyźni zbliżają się do innych w klubach ze striptizem, które wychodzą na plac. Ich
pominięcie to przesada: okna są ciemne. Nie chodzi tylko o etykę; chodzi głównie o
estetykę. Chciałem zobaczyć twoje życie, Kraków, ale zamiast tego centrum miasta
wydawało się puste. Dlaczego Krakowie?”
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