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PRODUKT JEST SEDNEM MARKI

 Każda marka jest napędzana przez produkt

 Tutaj analizowany jest produkt terytorialny 
(liniowy) jakim jest Świętokrzyski Szlak Archeo-
geologiczny, na który składają się 22 obiekty.

 



ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHEO-GEO 



LEGENDA
1. Bałtów
2. Krzemionki
3. Wąwóz w Skałach
4. Muzeum Starożytnego
    Hutnictwa Nowa Słupia
5. Święty Krzyż - Gołoborze
6. Bukowa Góra
7. Zachełmie
8. Góra Grodowa
9. Góra Ciosowa
10. Ślichowice
11. Wietrznia
12. Kadzielnia
13. Karczówka
14. Biesak-Białogon
15. Jaskinia Raj
16. Kamieniołom Szewce
17. Góra Rzepka
18. Góra Zamkowa
19. Góra Zelejowa
20. Jaskinia Piekło
21. Stokówka
22. Miedzianka





Hipoteza badawcza

Potencjał dla turystyki geologicznej                           
w województwie świętokrzyskim jest na tyle 

mocny, że może być użyty dla budowania 
produktu wizerunkowego i marki turystycznej 

regionu. 





       PYTANIA BADAWCZE

1. Jakie  produkty turystyki geologicznej w regionie istnieją?
 
2. Jaki jest stopień ich przystosowania dla turystów?

3. Gdzie szukać przewag konkurencyjnych produktu? 

4. Czy geoturystyka może się stać bazą dla flagowego 
produktu regionu samodzielnie czy konieczne jest 
połączenie z formą pokrewną? 

5. Czy Szlak spełnia kryteria produktu markowego pod 
względem: unikatowości, spójności, jakości, tożsamości 
i konkurencyjności?

     





Techniki badawcze

1. Analiza literatury naukowej i krajoznawczej 
oraz raportów z badań.

2. Analiza treści stron internetowych,  
przewodników, dokumentów planistycznych.

3. Obserwacje własne podczas 11 wyjazdów 
terenowych do 18 obiektów (razem 24 dni). 



Geoturystyka jest działem turystyki poznawczej i/lub nastawionej na przeżycia, 

bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z 

nimi wrażeń estetycznych [Słomka, Kicińska-Świderska 2004: 6]. Obiektem jest taki twór 

geologiczny, który - po odpowiednim wypromowaniu i uprzystępnieniu - stał się przedmiotem 

zainteresowania turystycznego (na przykład: wulkany, kaniony, skałki, jaskinie itp).  Natomiast 

na proces geologiczny składają się zjawiska, których cechą jest to, że ich przebieg i 

produkty możemy oglądać w czasie mierzonym minutami bądź godzinami, rzadziej dniami. 

Obiekty i zjawiska geoturystyczne tworzą wspólną kategorię atrakcji geoturystycznych

Atrakcje geoturystyczne mogą mieć charakter naturalny (formy skalne), jak 

i  antropogeniczny (kamieniołomy i kopalnie). 

DEFINICJE





 Słynne w marce „wyróżnij się albo zgiń” 
czyli co na Szlaku Archeo-Geo jest NAJ ?
Bałtowski Kompleks Turystyczny – Jura Park Bałtów
Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi
Geopark Kielce 
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki 
Muzeum przyrody i Techniki w Starachowicach 
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie 
Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi 
Festiwal Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu  
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej k/Chęcin     





STATUS GEOPARKU TO ŚWIATOWA MARKA 

Wśród projektowanych w polsce pięciu nowych 
geoparków dwa (Geopark Łysogórski oraz 
Geopark Dolina Kamiennej) są w woj. 
świętokrzyskim.  

Geopark Łysogórski będzie aspirować do statusu 
UNESCO. Będą to certyfikaty wyjątkowości oraz 
wysokiej jakości rozpoznawalne na świecie.



Obiekty udostępniania –                                                    
tu tkwi przewaga konkurencyjna

 
•   Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej koło Chęcin –                
badania i edukacja na różnych poziomach 

• Centrum Geoedukacji w Kielcach (Wietrznia) oferujące 
ciekawą formę edukacji opartej na spacerach z przewodnikiem 
i interaktywnych zajęciach

• Bałtowski Kompleks Turystyczny – edukacja, rekreacja, 
zabawa w jednym miejscu











Wizerunek destynacji jako element wyróżnienia 
obszaru i przyciągania turystów 

• Wizerunek  głównym elementem brandingu
 
• Wizerunek  obszaru buduje się w oparciu o 

produkty turystyczne o spójnej tożsamości

• Pytanie: czy Świętokrzyskie ma tzw. produkty 
wizerunkowe



GŁÓWNY KONKURENT

Szlak Zabytków Techniki woj. śląskiego to turystyczny 
hit. 

Regularny wzrost liczby korzystających: 2016 r. 764 tys. 
odwiedzających, w 2017 – 945 tys., a w 2018 – 1,2 mln. 
Sukces frekwencyjny potwierdza rynkową popularność. 

Jednak oferta jest odmienna i mniej geoturystyczna         
czyli jest miejsce na rynku dla woj. Szlaku Archeo-Geo, 
który ma profil bardziej przyrodniczy niż industrialny. 



POTENCJALNI KLIENCI

Atut położenia województwa, które sąsiaduje z 7 innymi 
regionami. 

Odległość z Kielc do stolic sąsiednich województw to mniej 
niż 180 km: do Krakowa (130 km) i Łodzi  (150 km). 

Liczba mieszkańców w tych województwach to 21 mln 
osób

W 2018 r. województwo świętokrzyskie odnotowało 
przyjazdy turystyczne długokresowe 0,5 mln. osób, a 
krótkookresowe 0,8 mln. osób (w wieku 15 lat i więcej) 
[www.msit.gov.pl], co wskazuje na duże rezerwy w 
przyjęciu nowych gości.



SPÓJNOŚĆ SKŁADNIKÓW PRODUKTU

Całość doświadczenia, począwszy od pierwszego 
kontaktu, aż po zakończenie relacji, musi wzmacniać 
zaufanie do produktu i marki. Wszystko musi do 
siebie pasować. Każdy szczegół  musi wspierać 
pozostałe. 

Spójność przekłada się na tożsamość i wizerunek.

Spójność wszystkich działań, zaczynając od planów, 
poprzez ich realizację, inwestycje i promocję.



PRZYKŁADY SPÓJNOŚCI PRODUKTU GEOTURYSTYCZNEGO

 Architektura obiektów z zastosowaniem 
kamienia występującego w regionie

 Aktywności  edukacyjne i rekreacyjne

 Potrawy na misach z kamienia

 Pamiątki (biżuteria z krzemienia pasiastego)



Centrum Geoedukacji w Kielcach



WARTOŚĆ DODANA – KAMIEŃ, KTÓRY ROZWESELA 

• Jest pewna odmiana kamienia – krzemień pasiasty, 
który dzięki swoim szczególnym właściwościom 
(dodaje energii, usuwa zmęczenie, wzmacnia 
witalność, zwiększa pewność siebie, zapewnia 
spokojny sen) jest uważany za „kamień optymizmu”.

• Charakterystyczne zabarwienie krzemienia 
pasiastego – naprzemiennie ułożone jasne i ciemne 
pasy - tworzą często bardzo atrakcyjne wzory, dlatego 
też jest on nazywany „polskim diamentem” i 
występuje na terenie województwa świętokrzyskiego 
i tylko tu – nigdzie indziej na świecie.





PYTANIE O DOŁĄCZENIE  OBIEKTÓW  
TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ ?

• Bo oprócz unikatowych zasobów powstała moda na 
zwiedzanie obiektów po- i przemysłowych 

• Bo silna marka i szersze grono klientów
• Lofty, galerie handlowe, centra konferencyjne, 

kompleksy edukacyjno- rozrywkowe        

                 Przykłady z Polski:
• Popularność Szlaku Zabytków Techniki województwa 

śląskiego 
• Na zwiedzanie Filtrów w Warszawie trzeba się zapisywać 

z wielodniowym wyprzedzeniem.



ARGUMENTY ZA TURYSTYKĄ PRZEMYSŁOWĄ

•Częsty związek z wydobyciem i przetwarzaniem 
kopalin czyli małe ryzyko zakłócenia wizerunku

• Bogata oferta w regionie i wydłużenie pobytów

• Urozmaicenie programu pobytu dla turystów o 
mniej sprecyzowanych zainteresowaniach geolog. 



Świętokrzyskie NAJ – zabytki techniki

• jedna z największych na  świecie maszyn parowych w 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, 

• pierwsze w Polsce muzeum techniki w Sielpi, 
• najmniejszy wielki piec w Kuźniakach, 
• największy i najstarszy w Europie ośrodek górnictwa 

krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, 
• pierwszy wielki piec hutniczy w Samsonowie, pochodzący z 

roku 1899 wielki piec z zachowanym – jedynym w Europie – 
kompletnym ciągiem technologicznym, 

• największe w Polsce koło wodne (o średnicy 8,5 metra), 
• najlepiej zachowany kompleks zakładów hutnictwa żelaza w 

Europie w Starachowicach,
• jedyne w Polsce „żywe muzeum porcelany” w Ćmielowie.



Muzeum Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego w Sielpi 



Młot napędzany kołem uderzający blisko 
60 razy na minutę w olbrzymie kowadło



Wielki Piec z 1899 r., jedna z największych 
na świecie maszyn parowych .



Inna historia techniki niż na Śląsku

• Początki działań, które przy uwzględnieniu specyfiki epoki, 
można określić mianem przemysłowych, na terenie obecnego 
regionu świętokrzyskiego miały miejsce w późnym paleolicie, 
bo istniały tu wówczas kopalnie hematytu. 

• W neolicie wyrabiano na dużą skalę narzędzia z krzemienia 
wydobywanego w rejonie Krzemionek koło Ostrowca. 

• Natomiast w czasach rzymskich nastąpił rozwój hutnictwa i 
produkcji broni. „Skala odkryć archeologicznych wskazuje na 
fakt, że był to jeden z większych ośrodków tego przemysłu w 
Europie”. 

• W okresie średniowiecza nadal wydobywano tu rudy i 
wytapiano żelazo, miedź, ołów i srebro (m.in. Nowa Słupia). 



Krzemionki Opatowskie



Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu



Jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci,             
kuźnia z układem wodnym  w Starej Kuźnicy    





Aktualny wizerunek Świętokrzyskiego

• Świętokrzyskie nadal postrzegane jest przez część 
Polaków za obszar pod wieloma względami opóźniony 
w stosunku do reszty kraju,

• Potencjalni turyści często nie wiedzą, że znajduje się tu 
wiele cennych atrakcji turystycznych, nie wszyscy 
kojarzą, naszych flagowych produktów

 
( badania wizerunkowe, Pentor, 2009 i 2011) 



Główne skojarzenia ze Świętokrzyskiem                               
jako destynacją turystyczną

• Wybierane z kafeterii 19 atrakcji turystycznych (miejsc, 
obiektów i zdarzeń) przedstawionych badanym. 

• Wśród nich dwie czyli Dymarki Świętokrzyskie i 
Krzemionki Opatowskie miały charakter techniczny,   
ale nie kojarzyły się badanym z tym regionem i w 
konsekwencji przez autorów raportu uznane zostały za 
mało efektywne jako ikona do budowania turystycznej 
marki regionu. Pytanie: czy słusznie? 

• Najwięcej skojarzeń Świętokrzyskiem miał Sandomierz 
(43%) oraz Busko-Zdrój (30%). 

• Nie udało się dotrzeć do badań top of mind.



Ruiny huty w Samsonowie



Propozycje 7 wycieczek tematycznych                        
o następujących tytułach:

• „Potęga wnętrza ziemi” (Geopark Kielce),

•  „Skarby pradziejów” (Hematyt i krzemień),

• „W krainie gwarków” (Ołów, srebro i miedź), 
• „Żelazne korzenie Europy” (Dymarki, kuźnice),

•  „Staropolski Okręg Przemysłowy” 
    1. Wielkie piece nad Bobrzą i Kamienną. 
     2. Z biegiem Kamiennej, (Kamień, siarka, glina)





WSPARCIE KONCEPCYJNE I BADAWCZE

 Strategie

 Programy

 Badania 

 A dopiero później wsparcie inwestycyjne

 A marketingowe na końcu



Marka „Świętokrzyskie - Miejsca Mocy"

• Czy właściwa?
• Czy konsekwentna?
• Czy spójna?
• Czy przekładalna?
• Czy kusząca?


