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Nastroje Europejczyków

Badanie przeprowadzono na ściśle dobranej grupie 

prawie 6 000 respondentów z 10 największych 

europejskich rynków

Raport Europejskiej Komisji Podróży - wrzesień/październik 2020



Pierwsza 5 krajów z których respondenci 
zadeklarowali, że jest bardzo prawdopodobne, że 

odbędą podróż w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Pierwsze 5 krajów, w których respondenci deklarują, że 
przywrócą swoje plany podróży, które były przed 

pandemią zaraz po wynalezieniu lekarstwa na COVID-19



Jaki rodzaj wypoczynku 
najprawdopodobniej 
wybierzesz podczas 
kolejnej podróży? 



Raport Europejskiej Komisji Podróży

Który rodzaj wypoczynku wybierzesz 
podczas post-pandemicznej podróży?



Raport Europejskiej Komisji Podróży

Polska zajmuje 2 miejsce pośród

badanych rynków w których
podróżujący najchętniej zadeklarowali
chęć spędzenia urlopu w swoim kraju
zamiast wyjazdu zagranicznego



MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC WRZESIEŃSIERPIEŃ PAŹDZIERNIK

#zostańwdomu

Działania promocyjne podczas COVID 19

LISTOPAD GRUDZIEŃ

SZKOLENIA

WEBINARY 
Z LOT-ami

Kampania 
„Następna podróż”



Cykl webinarów dla branży 

Cykl 4 bezpłatnych webinarów:

DZIAŁANIA MARKETINGOWE ONLINE W DOBIE KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ COVID-19

Webinary skierowane były do  regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, zdobywców tytułu 
Polska Marka Turystyczna oraz punktów i centrów informacji turystycznej, a także do nagrodzonych 
Certyfikatami POT, laureaci konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” i 
konkursu „EDEN” (turystyka zrównoważona). 



Odpoczywaj w Polsce

Największy w historii polskiej telewizji śniadaniowej dedykowany cykl 
audycji w Pytaniu na Śniadanie – „PnŚ na Lato”   średnia oglądalność 

odcinka 402 tys. = 6,5 mln

Kampania telewizyjna TVP oraz Polsat – łącznie ponad 333 mln 
kontaktów z reklamą! 

Kampania internetowa:

8 mln – zasięg kampanii w mediach społecznościowych 

63 mln wyświetleń w kampanii Adwords

79 mln Całkowita liczba odsłon artykułów sponsorowanych o każdym z regionów



Bon Turystyczny 

wparcie dla branży turystycznej 

wsparcie dla rodzin z dziećmi

https://bonturystyczny.polska.travel/

https://bonturystyczny.polska.travel/



Kampania Certyfikowanych Produktów Turystycznych  

1,2mln wyświetleń filmów



Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

16 blogerów odwiedziło polskie regiony aby poznać i 

rekomendować nieoczywiste zakątki Polski

Rywalizacja o najciekawsze treści, zdjęcia, filmy….

Zwycięzców poznamy już 10 grudnia!

mistrzostwablogerow.polska.travel/



Polskie Marki Turystyczne 

• Szkolenie dotyczące budowania strategii marki wraz z 
indywidualnymi konsultacjami z ekspertem 

• Cykl artykułów blogerskich o każdej z PMT 

• Założenie nowego fanpage na Facebooku Polskich 
Marek Turystycznych  



Kurs specjalizacyjny dla pilotów wycieczek

100 Pilotów zostanie przeszkolonych z 16 polskich województw i 

ich atrakcji 

64 h webinarów dla uczestników  

Bezpłatny kurs doszkalający przygotowujący pilotów do pilotowania 
po polskich regionach

Zajęcia prowadzą przewodnicy turystyczni z doświadczeniem 
zawodowym w pracy w danym województwie. 

Kurs trwa od 30 października, a zakończy się 13 grudnia



Szkolenia IT we współpracy z ROT-ami

SZKOLENIA dla kadr Informacji Turystycznej

Tematyka: Nowe media 
w promocji działań IT, Profesjonalna obsługa 

klienta) – współorganizacja i współfinansowanie 
POT-ROTy



A jeszcze w tym roku….



Świąteczna kampania kulinarna 

Dedykowany cykl audycji z czołówką dla wszystkich 5 
Polskich Marek Turystycznych!

Audycje realizowane w terenie w formacie para-live w 
ścisłej współpracy z przedstawicielami Polskich Marek 
Turystycznych

Emisja: 14-18.12.2020r.  



Telewizyjna kampania wizerunkowa 

Kampania realizowana będzie w dniach 7-18 grudnia w TVP oraz w POLSACIE



Webinary organizowane przez Lokalne Organizacje 
Turystyczne  

23 Lokalne Organizacje Turystyczne zorganizują

webinary dla swoich członków. Celem warsztatów będzie

identyfikacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania

biznesem turystycznym i promocją turystyczną w trakcie

kryzysu pandemicznego oraz po jego zakończeniu



Przygotowanie projektów na rok 2021
w wariantach w zależności od 
„stopnia odmrażania turystyki”





Turystyczna szkoła 2021

Turystyczna Szkoła ruszy w drogę z Mobilnym Centrum Edukacji
wyposażonym w nowoczesne strefy edukacyjne.

MCE TS odwiedzać będzie szkoły w całej Polsce!



Turystyczna szkoła 2021

• Moda na podróżowanie po Polsce

• Edukacja w zakresie atrakcji turystycznych Polski

• Poznawanie swojego regionu

• Turystyka społeczna

• Bezpieczeństwo w turystyce

• Aktywny wypoczynek

Grupa docelowa:

Nie tylko dzieci i młodzież ale również nauczyciele i wychowawcy

• Na



Turystyczna szkoła

Porozumienia z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi! To

właśnie Regionalne Organizacje Turystyczne wskażą szkoły w których

realizowany będzie projekt, zaproponują program edukacyjny związany

ze swoim regionem.



Turystyczna szkoła 2021- Bezpieczne Góry

W ramach projektu Turystyczna Szkoła rozwijać będziemy projekt

Bezpieczne Góry edukujący w zakresie bezpieczeństwa

podczas uprawiania turystyki górskiej (GOPR, TOPR)



Kampania „Bonus 30%”

Cel:

-zachęcenie do podróżowania po kraju w

niskim sezonie turystycznym

-wsparcie przedsiębiorców turystycznych

Akcja skierowana będzie do całej branży

turystycznej i okołoturystycznej. Zarówno

do organizatorów turystyki i branży

noclegowej jak i do atrakcji turystycznych

czy gastronomii.



Odpoczywaj w Polsce
„Na szlaku kulinarnym Polski”



Promocja Polski w kontekście dużych wydarzeń



Forum POT-ROT-LOT



FIT 11.12.2020 on-line  

Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania

INFORMACJA – PROMOCJA - ANIMACJA

ŚWIAT TRADYCYJNY ŚWIAT WIRTUALNY

POTENCJALNI TURYŚCI TURYŚCI W REGIONIE

RÓWNOWAGA



❖SZKOLENIA dla kadr Informacji Turystycznej w kraju 
(formuła: wykłady/warsztaty on-line (objazdy studyjne 1-2 dniowe – nie dotyczą 2020 r.), preferowane tematy: Nowe media 

w promocji działań IT, Profesjonalna obsługa klienta) – współorganizacja i współfinansowanie POT-ROTy
na kwotę 3.000 PLN/Region

FIT 11.12.2020 on-line  

Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania



PODSUMOWANIE zrealizowanych w 2020 roku szkoleń 
dla kadr informacji turystycznej w Regionach  

WIELKOPOLSKIE 29.09.2020
• Kreatywne tworzenie i dystrybucja treści w komunikacji online (25 osób) – wykład i wizyta studyjna, Gniezno

ŚWIĘTOKRZYSKIE  3 - 4.11.2020

• Google Analytics, Google Ads i Facebook w pracy informatora turystycznego (30 osób) - wykład  i warsztaty online, Kielce

MAZOWIECKIE  5 - 6.11.2020

• Zasięgi organiczne na Facebooku, budowanie społeczności w grupach na Facebooku, warsztat z Instagrama (20 osób) – wykład                          
i warsztaty online, Warszawa 

ZACHODNIO-POMORSKIE 5 - 6.11.2020

• Profesjonalna Obsługa Gościa w punkcie informacji turystycznej (30 osób) – wykład i warsztaty online, Szczecin

OPOLSKIE – 3 – 4.12.2020)

• E-marketing w informacji turystycznej i turystyce – social media vs. marka miejsca na Opolszczyźnie 

(25 osób) – wykład i warsztaty online, Opole

FIT 11.12.2020 on-line  



PODSUMOWANIE zrealizowanych w 2020 roku szkoleń 
dla kadr informacji turystycznej w Regionach  

ŚLĄSKIE 1 i 8 .12.2020 

• SEO i content marketing, reklama na FB i YT online (20osób) – wykład i warsztaty online, Katowice

PODLASKIE  8 – 9.12.2020

• Informacja turystyczna Regionu Podlaskiego w Internecie (50 osób) - wykład  online, Białystok

LUBELSKIE  9.12.2020

• Turysta w sieci – skuteczna komunikacja poprzez portale społecznościowe (30 osób) – wykład online, Lublin 

FIT 11.12.2020 on-line  



SZKOLENIA dla kadr 
Informacji 

Turystycznej

w Polsce

Ogółem przeszkolonych 
w 8 regionach Polski w 2020 roku 

ponad 200 osób.

FIT 11.12.2020 on-line  

Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania



SZKOLENIA dla 
kadr Informacji 

Turystycznej

w Polsce

FIT 11.12.2020 on-line  

Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania



ZADANIA:

❖ Proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej (nowa aplikacja internetowa)
na lata 2021-2023 w Polsce - podnoszenie standardu obsługi turystów 

kategoryzującego centra informacji turystycznej. 
Regulamin i kryteria dostępne w I kw. 20201 na pot.gov.pl

❖ Szkolenia dla kadr Informacji Turystycznej w kraju

❖ Konkurs „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce” (nowa 
aplikacja internetowa) – po E-certyfikacji Informacji Turystycznej 

– nowe nagrody m.in. transfer wiedzy na seminariach studyjnych i kampania 
promocyjna dla laureatów na stronach i mediach społ. POT

Działając na podstawie art. 3 pkt.
2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999
roku o Polskiej Organizacji
Turystycznej (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 563), do zadań POT należy
zapewnianie funkcjonowania
i rozwijania polskiego systemu
informacji turystycznej w kraju
i na świecie;

Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania

FIT 11.12.2020 on-line  



Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania

FIT 11.12.2020 on-line  

Korzyści z uczestnictwa w certyfikacji IT:
możliwość posługiwania się logo POLSKA na uzyskanym 
certyfikacie, emblemacie IT

potwierdzenie profesjonalnego podejścia do 
zarządzania, czyli uwiarygodnienie punktu informacji 
turystycznej jako rzetelnego i kompetentnego miejsca 
obsługi turystów

nagrodzenie innowacji w działaniach rozwijających 
lokalną turystykę tj. kampanie w mediach społ. POT

członkostwo (bezpłatne) w Forum Informacji 
Turystycznej i promocja punktu informacji turystycznej 
na mediach elektr. i społ. POT i w działaniach 
promocyjnych POT

obrazuje kompetencje punktu informacji turystycznej w 
danym obszarze i jest partnerem do współpracy z POT

uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach dla kadr 
certyfikowanej informacji turystycznej

obrazuje przyjazne nastawienie punktu informacji 
turystycznej do mieszkańców i  biznesu turystycznego

dostęp do materiałów wydawniczych POT tj. broszury, 
foldery, mapy w obcojęzycznych wersjach



Polski System Informacji Turystycznej

aktualne i planowane działania

FIT 11.12.2020 on-line  

ZADANIA:

❖ Badanie Mystery Customer w jednostkach Informacji Turystycznej 
(telefoniczne, mailowe)

❖ Współpraca konsultacyjna z Zarządem FORUM Informacji Turystycznej 

❖ Case studies – studium i dobre praktyki w działalności zagranicznych 
przedstawicielstw Centrów Informacji Turystycznej i TIC Expert (mechanizmy 

funkcjonowania IT w Europie)

❖ Znaki drogowe – współpraca POT z Krajową Kapitułą ds. Drogowych Znaków 
Turystycznych nt. opiniowania umieszczenia na drogach znaków typu E: 

samochodowy szlak turystyczny, obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, 
informacja o obiektach turystycznych (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. i 23 września 2003 r.)

❖ Promocja PSIT w materiałach wizerunkowych



Arkadiusz Osipiuk

Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej

Cyfrowa informacja turystyczna w działaniach POT na 2021
RIT, infokioski, contact center, NPT



Repozytorium Informacji Turystycznej

• problem z dostępnością aktualnych danych

• zmniejszenie ilości kategorii

• zmiany technologiczne

• wykorzystanie dostępnych baz i rejestrów



Sieć infokiosków

• około 130 działających urządzeń
(zewnętrzne, witrynowe, wewnętrzne)

• koszty utrzymania i serwisu po stronie
biorącego do używania

• trwałość projektu do końca 2020
• zwrot kompletnego i sprawnego sprzętu

po zakończeniu użyczenia



Czynniki wpływające na projekt

• zużycie urządzeń w szczególności
zewnętrznych

• przestarzałe oprogramowanie

• rosnące koszty serwisu

• lokalne i regionalne sieci infokiosków

• zmiana nawyków turystów

• niespójne doświadczenie odbiorców PSIT



Rozwiązania

• inwentaryzacja urządzeń

• decyzja po stronie użytkującego
infokiosk

• możliwość odkupienia i użytkowania w
dowolny sposób

• zwrot sprawnego urządzenia do POT



Contact Center

• analiza kilku scenariuszy rozwoju

• zmiana platformy technologicznej

• nowe kanały kontaktu

• automatyzacja



Narodowy Portal Turystyczny

• audyt użyteczności i atrakcyjności

• przygotowanie nowego szablonu

• modyfikacje techniczne

• kampanie promocyjne w Google
Ads i Facebook



Arkadiusz Osipiuk

Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej

Dziękuję za uwagę!



Dziękuję za uwagę

Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej  


