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CZYM JEST TURYSTYKA ? 

TRYSTYKA  -

• pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które 

oznacza wycieczkę, podróż kończącą się 

powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd, 

• wszystkie zjawiska związane z dobrowolną, 

czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i 

środowiska życia oraz z wejściem w styczność 

ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, 

kulturowym bądź społecznym)
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WPŁYW TURYSTYKI NA GOSPODARKĘ

REGIONU

nowe miejsca 
pracy

wzrost 
przedsiębiorczo
ści w regionie

wzrost 
inwestycji w 

regionie

rozwój 
infrastruktury

inwestowanie 
w inne 
branże

rozpoznawalność 
regionu

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 

wszystko to, co umożliwia rozwój turystyki na danym 

terenie, m.in.  walory naturalne takie jak morze, góry, 

lasy oraz walory  stworzone przez ludzi, np. muzea, oraz 

infrastruktura, czyli  drogi, obiekty sportowo-

rekreacyjne, prawo korzystne dla rozwoju turystyki, itp
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obsługa 
turystyczna

lokalne warunki 
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lokalizacja bazy 
noclegowej

dostępność i 
rodzaj 

transportu

walory 
przyrodnicze

walory 
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czne

PRODUKT

• posiada określony zbiór cech materialnych i 

niematerialnych,

• oferowany przez sprzedawcę i nabywany 

przez nabywcę,

• zaspokaja potrzeby zarówno nabywcy jak i 

sprzedawcy,

• posiada oznakowanie,

• posiada opakowanie,

• posiada swój „cykl życia”.
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PRODUKT TURYSTYCZNY

każda rzecz, usługa, którą można sprzedać turyście 

przebywającemu w miejscowości turystycznej, również 

przed rozpoczęciem i w trakcie podróży turystycznej. 

Produktem może też być zbiór różnych dóbr czy usług, 

tzw. pakiet, który kupujemy przed wyjazdem np. w 

biurze podróży (nocleg, wyżywienie, atrakcje 

turystyczne, itp.), a także cały obszar turystyczny np. 

miasto czy region

STRUKTURA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

usługi

otoczenie

dobra 
materialne
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JAK TWORZYĆ PRODUKT TURYSTYCZNY 

• pomysł na produkt ? 

• dlaczego chcemy zaoferować dany produkt ? 

• w jaki sposób go możemy dostarczyć, 
stworzyć?

• kto tworzy produkt ? 

• kto to dostarczy ? 

• co chcemy zaoferować ?

• jaka będzie rozpoznawalność produktu/marki 
?

JAK SPRZEDAĆ PRODUKT TURYSTYCZNY?

• regionalny produkt turystyczny

• łączenie produktów

• stowarzyszenia i organizacje

• potrzeby klienta 

• moda 

• produkcja pamiątek 

• marka produktu
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CO DZIŚ KUPUJE TURYSTA?

• cena

• wraż
enia

• smaki
• emoc

je

• miejs
ca

• atrak
cje

KOLIBKI ADVENTURE PARK
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ŚWIAT LABIRYNTÓW BLIZINY

ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY BIZNES 

TURYSTYCZNY
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JAKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE MOŻESZ 

ZAPROPONOWAĆ TURYSTOM 

ODWIEDZAJĄCYM MIASTO W KTÓRYM 

MIESZKASZ?

WYKORZYSTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI:

- jak nazwiesz swój produkt,

- kto będzie odbiorcą Twojego produktu,

- za jaką cenę będziesz oferować swój 

produkt,

- jaką akcję promocyjną zaproponujesz dla 

swojego produktu?

- co będzie wyróżniało Twój produkt?
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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