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Promocja ca³oœciowego produktu turystycznego...

Wstêp
Promocja wraz z narzêdziami wchodz¹cymi w jej sk³ad stanowi
determinantê sukcesu danego miasta b¹dŸ obszaru turystycznego na
t³ocznym oraz turbulentnym rynku us³ug turystycznych. Marketing w turystyce wraz z jego elementami nierzadko decyduje zarówno o samej egzystencji, jak i dynamice rozwoju danej miejscowoœci. Zatem niezaprzeczalnym wydaje siê fakt wp³ywu marketingu mix na prosperowanie
ca³oœciowego produktu turystycznego. Zbiór czynnoœci promocyjnych
wykorzystywanych do propagowania okreœlonego obszaru nie jest to¿samy z elementami wchodz¹cymi w sk³ad klasycznego promotion mix. Jest
to œciœle zwi¹zane ze specyfik¹ produktu turystycznego, który ³¹czy w sobie cechy zarówno dobra materialnego, jak i us³ugi.
Celem niniejszego artyku³u jest ocena roli instrumentów promocji
w kreacji miejsc i produktów turystycznych. Po rozwa¿aniach teoretyczno-literaturowych omówiony zosta³ przypadek miasta Malborka, na którego przyk³adzie widaæ wzrost œwiadomoœci wœród w³adz miasta odnoœnie
do wagi adekwatnych i przemyœlanych dzia³añ w obszarze marketingu
turystycznego, a tak¿e fakt kreacji marki produktu turystycznego.

1. Strategia produktu turystycznego
1.1. Charakterystyka elementów ca³oœciowego produktu turystycznego
oraz wp³yw rynku na jego formê
Obecna sytuacja na rynku us³ug turystycznych wymaga od instytucji
odpowiedzialnych za strategiê marketingow¹ kreowania ca³oœciowego
produktu turystycznego, na który sk³ada siê szereg elementów, maj¹cych
wymiar zarówno materialny, jak i niematerialny. Terminy „produkt”
oraz „us³uga” z perspektywy marketingu tradycyjnego omawiane s¹
odrêbnie, jednak w przypadku marketingu us³ug turystycznych zosta³y
one zintegrowane, by finalnie funkcjonowaæ jako produkt turystyczny.
Klienci w przypadku produktu turystycznego nie kieruj¹ siê bowiem chê*
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ci¹ nabycia na w³asnoœæ okreœlonego dobra, lecz pragn¹ zaspokoiæ wi¹zkê
potrzeb zwi¹zan¹ z charakterem obszaru, w którym chc¹ siê znaleŸæ. Holistyczne podejœcie do tego zagadnienia jest zatem obligatoryjne, gdy¿ tylko takie postrzeganie produktu pozwala na zaspokojenie zró¿nicowanych oraz zindywidualizowanych potrzeb turystów. Potrzeby te mog¹
zostaæ zaspokojone poprzez szereg sk³adowych produktu turystycznego,
na który sk³adaj¹ siê [Panasiuk i inni, 2005, s. 75]:
– atrakcja b¹dŸ atrakcje obszaru turystycznego (maj¹ce zarówno charakter naturalny, jak i antropogeniczny),
– infrastruktura uzupe³niaj¹ca obszar rekreacyjny (bazy: gastronomiczna oraz noclegowa, transport miejski oraz zak³ady us³ugowe),
– lokalizacja oraz dostêpnoœæ obszaru (warunki dojazdu oraz pobytu),
– wizerunek obszaru (wyobra¿enie o danym miejscu oraz okreœlone
emocje zwi¹zane z obietnic¹ wypoczynku w danym obszarze),
– cena oraz elementy wp³ywaj¹ce na jej poziom (pora roku, pogoda,
standard us³ug oraz miejsca pobytu).
Ponadto rynek turystyczny charakteryzuje siê zmiennoœci¹ trendów,
które czêsto determinuj¹ zarówno sam cel podró¿y, jak i formê spêdzania
wolnego czasu podczas wypoczynku.
W³odarze miasta w procesie tworzenia wizji produktu turystycznego miasta oraz kompletowania elementów maj¹cych wchodziæ w jego
sk³ad powinni zatem sugerowaæ siê tendencjami panuj¹cymi na rynku (co
potencjalnie spowoduje wzrost popytu na dany obszar), a tak¿e preferencjami grup docelowych, do których ów produkt ma byæ kierowany.
Popyt na us³ugi turystyczne jest stosunkowo pojemnym terminem,
bowiem wykracza on poza ramy klasycznej proporcji, w której czêstotliwoœæ nabywania us³ug jest œciœle zwi¹zana z cen¹ produktu. Wynika to
z dualnoœci zjawiska popytu na dobra turystyczne, w którym postrzeganie kosztu wypoczynku zale¿ne jest od jego charakteru. Mimo porównywalnych warunków i formy transportu, standardu zakwaterowania
oraz sposobu spêdzania czasu popyt w przypadku wyjazdu s³u¿bowego
charakteryzuje siê znacznie ni¿sz¹ wra¿liwoœci¹ na aspekt finansowy, ni¿
ma to miejsce podczas urlopu prywatnego. Kolejnym znamiennym parametrem popytu jest fakt wy¿szego stopnia akceptacji cen obowi¹zuj¹cych
w obszarze turystycznym, bêd¹cym cech¹ charakterystyczn¹ dla wszystkich segmentów konsumentów us³ug turystycznych.
Sam produkt turystyczny mo¿e przyjmowaæ ró¿norak¹ formê, co
œciœle zwi¹zane jest z nadrzêdn¹ atrakcj¹ rejonu, któr¹ mo¿e byæ zarówno
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œrodowisko naturalne (Narodowy Park S³owiñski, Mazury), po³o¿enie
geograficzne obszaru (Krynica Morska, Szklarska Porêba), lokalna architektura i zabytki (Wroc³aw, Gdañsk), miejsca zwi¹zane z kultur¹ i religi¹
(Czêstochowa, Kraków), tradycja oraz obyczaje lokalnej ludnoœci (Zakopane, Kaszuby) czy oœrodki posiadaj¹ce szerok¹ ofertê handlow¹
(Warszawa, £ódŸ) [Panasiuk i inni, 2005, s. 75]. Istotne jest, by elementy
ca³oœciowego produktu turystycznego charakteryzowa³y siê spójnoœci¹
oraz komplementarnoœci¹. W zwi¹zku z powy¿szym celowe z punktu
widzenia strategii marketingowej wydaje siê takie dopasowanie atrakcji
pobocznych do specyfiki g³ównego obiektu zainteresowania turystów,
które pozwoli na uzyskanie efektu synergii dla danego miejsca. W przypadku miasta Malborka niew¹tpliwie koronnym elementem ca³oœciowego produktu turystycznego jest Zamek Krzy¿acki, w zwi¹zku z czym
forma atrakcji uzupe³niaj¹cych jest podyktowana w du¿ej mierze historycznym charakterem obiektu. Z uwagi na marginaln¹ iloœæ walorów naturalnych czynnikiem decyduj¹cym o popularnoœci Malborka jako obszaru turystycznego s¹ walory kulturowe (antropogeniczne). Naturalnie,
komplementarne elementy produktu turystycznego nie powinny dotyczyæ jedynie kategorii, w jakiej zaklasyfikowana jest nadrzêdna atrakcja,
lecz dotykaæ równie¿ innych sfer zainteresowañ turystycznych, by tym
samym aktywizowaæ wiêksz¹ iloœæ segmentów turystów. Zatem miasto
Malbork powinno koncentrowaæ swoje wysi³ki na grupach klientów zainteresowanych tematyk¹ kultury, œredniowiecza i historii Polski, lecz
jednoczeœnie poprzez rozbudowê infrastruktury skierowanej do przyjezdnych zabiegaæ o atencjê oraz przyci¹gniêcie miêdzy innymi segmentów: biznesowego, turystyki aktywnej czy rodzinnej.
1.2. Marka jako obligatoryjny element strategii produktu
turystycznego
Nieod³¹cznym elementem kreacji strategii produktu turystycznego
jest jego marka. Tworzenie marki niesie ze sob¹ takie benefity, jak budowa
zaufania i lojalnoœci konsumentów czy wzrost rentownoœci, lecz jednoczeœnie stanowi d³ugofalowy proces, wi¹¿¹cy siê ze znacznymi nak³adami finansowymi. Nadrzêdnym celem implementacji marki turystycznej
jest, podobnie jak w przypadku marek dóbr materialnych, wyró¿nienie
danego obszaru turystycznego na tle rywalizuj¹cych miast czy regionów,
oferuj¹cych porównywalne b¹dŸ substytucyjne korzyœci. Co wiêcej, fakt
posiadania marki pozwala na uzyskanie wy¿szego stopnia rozpoznawalnoœci oraz popularnoœci wœród segmentów docelowych, a tak¿e umoc-
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nienie pozytywnego wizerunku miasta wœród przyjezdnych. Konstruowanie brandu zapewnia profity nie tylko z punktu widzenia dostawcy
us³ugi/produktu turystycznego. Wi¹¿e siê to ponadto z wi¹zk¹ wymiernych korzyœci istotnych z pozycji konsumenta, jakimi s¹: u³atwienie,
a przez to i przyspieszenie procesu decyzyjnego, gwarancja wysokiej jakoœci oraz daleko posuniêta standaryzacja czynników sk³adaj¹cych siê na
wypoczynek. Jak widaæ, prawid³owo skonstruowana marka oddzia³uje
na konsumentów nie tylko w wymiarze racjonalnym, ale te¿ i emocjonalnym.
Wzmagaj¹ca siê rywalizacja wewn¹trz sektora us³ug turystycznych
wymusza poniek¹d na podmiotach i instytucjach turystycznych dzia³ania
zwi¹zane z budowaniem marki, co ma na celu utrzymanie pozycji na rynku oraz uzyskiwanie przychodów na oczekiwanym poziomie. Jednak¿e
obecnoœæ marek w kategorii produktu turystycznego jest stosunkowo nowym zjawiskiem, co niew¹tpliwie ma bezpoœredni zwi¹zek z doskonaleniem przez w³adze obszarów turystycznych strategii marketingowych.
Budowa marki nie jest dzia³aniem jednorazowym i doraŸnym, lecz procesem, podczas którego generowane s¹: rdzeñ marki (brand essence), benefity marki, personalizacja marki oraz sposób jej prezentacji [Oleksiuk,
2007, s. 197]. Wystêpuj¹ce na danym obszarze walory naturalne b¹dŸ
o charakterze antropogenicznym, a tak¿e towarzysz¹ca temu specyfika
oraz „klimat” miejsca sk³adaj¹ siê na rdzeñ marki. Benefitem jest zaœ zbiór
cech produktu turystycznego stanowi¹cy jego wartoœæ dodan¹, która
przek³ada siê bezpoœrednio na miejsce danego dobra na rynku oraz determinuje przewagê konkurencyjn¹ nad podmiotami rywalizuj¹cymi. Z kolei osobowoœæ marki oraz jej prezencja s¹ elementami w znacznej mierze
zale¿nymi od siebie, poniewa¿ zarówno projekt graficzny, jak i komunikat marketingowy musz¹ harmonizowaæ z wizerunkiem marki.
W 2002 roku rozpocz¹³ siê proces budowania marki miasta Malborka, które zapocz¹tkowa³o uchwalenie przez Zarz¹d Miasta oficjalnego
znaku promocyjnego, co zwi¹zane by³o z przyjêciem przez miasto Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Miasta Malborka [http://www.
visitmalbork.pl].
W³adze miasta zdecydowa³y siê na stworzenie komplementarnej
marki, na któr¹ ostatecznie z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce elementy: znak graficzny, dwa has³a promocyjne obowi¹zuj¹ce do roku 2013 (w tym pierwsze: „Malbork – jeden dzieñ to za ma³o!” skierowane do turystów, zaœ drugie: „Malbork – kocham to miasto” adresowane do mieszkañców) oraz
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has³o pochodz¹ce z najnowszej kampanii promocyjnej: „Wszêdzie dobrze, ale w Malborku…”, opatentowane elementy dŸwiêkowe i nazwa
marki oraz maskotka miasta (rycerz Marianek), którego imiê bezpoœrednio nawi¹zuje do historycznej, niemieckojêzycznej nazwy miasta (Marienburg). Powy¿sze elementy oraz ich wzajemnie uzupe³niaj¹cy siê
charakter generuj¹ synergiczny efekt spójnego oraz jednoznacznego przekazu kierowanego do grup docelowych, dziêki czemu wyraŸnie krystalizuje siê pakiet korzyœci p³yn¹cy z decyzji nabycia produktu. Co wiêcej,
proces budowy oraz propagowania marki miasta przyczyni³ siê do zasadniczej zmiany w aspekcie postrzegania ca³oœciowego produktu turystycznego Malborka, wykraczaj¹cego daleko poza dotychczasowe uto¿samianie miasta jedynie z Zamkiem Krzy¿ackim. Marka miasta definiuje
ponadto grupy docelowe, do których kieruje siê komunikaty promocyjne,
a tak¿e przyczynia siê do wzmo¿onego ruchu turystycznego (równie¿
poza sezonem stricte wypoczynkowym) oraz rosn¹cego zainteresowania
ze strony inwestorów chc¹cych nawi¹zaæ wspó³pracê z miastem.

2. Specyfika promotion mix na rynku us³ug turystycznych
2.1. Wieloaspektowy wymiar promocji produktu turystycznego
Gdy dzia³ania zwi¹zane z projektowaniem oraz powo³ywaniem do
¿ycia ca³oœciowego produktu turystycznego zosta³y ju¿ sfinalizowane,
sprecyzowana zosta³a polityka cenowa, a kana³y dystrybucyjne stworzone b¹dŸ wybrane, priorytetowym dzia³aniem dla w³adz obszaru staje siê
rozpropagowanie produktu, co umo¿liwia ostatni z instrumentów marketingu mix – promocja.
Obligatoryjny charakter stosowania dzia³añ promocyjnych w turystyce podyktowany jest faktem wzmagaj¹cej siê rokrocznie rywalizacji
w obrêbie sektora, maj¹cej wymiar zarówno bezpoœredni, jak i poœredni.
Nadrzêdnym zadaniem promocji, podobnie jak marki produktu, jest bowiem wyró¿nienie dobra na tle konkurencji, co skutkuje pobudzeniem
grup docelowych, a co za tym idzie – aktywizacj¹ sprzeda¿y. Nie mniej
istotnymi czynnikami mobilizuj¹cymi podmioty turystyczne do podejmowania dzia³añ ukierunkowanych na propagowanie produktu s¹
[Kaczmarek i inni, 2005, s. 227]:
– utrzymanie po¿¹danego poziomu zainteresowania oferowanym produktem,

92

–

Monika G³owacka

lansowanie tendencji polegaj¹cej na wyd³u¿eniu iloœci dni spêdzanych na wypoczynku oraz wzroœcie czêstotliwoœci wyjazdów rekreacyjnych,
– sk³anianie konsumentów us³ug turystycznych do wyboru okreœlonego terminu wczasów (znajduj¹cego siê poza sezonem stricte wakacyjnym),
– sugerowanie klientom po¿¹danych z punktu widzenia przedsiêbiorstwa b¹dŸ instytucji turystycznej parametrów urlopu (œrodek transportu, harmonogram wyprawy),
– zakorzenienie w œwiadomoœci turystów pozytywnego wizerunku
produktu.
Szczególn¹ w³aœciwoœæ promotion mix us³ugi turystycznej stanowi
fakt, i¿ wa¿ne jest nie tylko samo generowanie popytu na dane dobro, lecz
tak¿e mo¿liwie proporcjonalne roz³o¿enie go w czasie. W zwi¹zku z powy¿szym podmioty odpowiedzialne za turystykê danego regionu zabiegaj¹ nie tylko o samo zainteresowanie turystów, lecz równie¿ o zapobieganie negatywnym implikacjom popytu o charakterze wybitnie
sezonowym. Równomierny rozk³ad natê¿enia dotycz¹cy turystyki przyjazdowej jest po¿¹dany nie tylko z punktu widzenia us³ugodawcy, który
tym samym ogranicza fluktuacjê iloœci sprzedanych ofert na przestrzeni
roku, lecz równie¿ z poziomu turysty, zyskuj¹cego mo¿liwoœæ efektywniejszego ni¿ dotychczas dopasowania daty wypoczynku do wyznaczonego przez pracodawcê terminu urlopu. Co istotne, wyd³u¿enie czasu
funkcjonowania produktu turystycznego poza przyjêty dla danego regionu sezon pozwala na œci¹gniêcie do miasta grup docelowych, charakteryzuj¹cych siê zarówno znacznymi wymaganiami co do parametrów
wypoczynku, jak i wysok¹ wra¿liwoœci¹ na aspekt cenowy wyjazdu. Promocja, obok zwyczajowej roli spo³ecznej oraz ekonomicznej, w przypadku produktu turystycznego pe³ni dodatkowo funkcjê proekologiczn¹,
poniewa¿ poprzez optymalizacjê natê¿enia ruchu turystycznego zapobiega zjawisku przekroczenia ch³onnoœci danego obszaru turystycznego.
Wielop³aszczyznowy charakter produktu turystycznego jest bezpoœredni¹ determinant¹ zaanga¿owania w dzia³ania promocyjne nie tylko
producenta dobra, lecz równie¿ innych podmiotów b¹dŸ instytucji, których intencj¹ jest rozwój oraz dobrze rokuj¹ce prosperowanie regionu.
Liczba stron buduj¹cych strategiê promocji wynika ze specyfiki oraz stosunkowo wysokiego stopnia z³o¿onoœci procesu decyzyjnego, jaki ma
miejsce podczas zakupu pakietu wypoczynkowego. Dominuj¹c¹ tenden-
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cj¹ jest bowiem kierowanie siê potrzeb¹ pobytu w okreœlonym miejscu,
zaœ dopiero w drugiej kolejnoœci rozpatrywane s¹ dodatkowe aspekty
wyjazdu. Jako ¿e kszta³towanie walorów turystycznych wychodzi poza
kompetencje podmiotów zorientowanych na turystykê, warunkiem koniecznym staje siê zaanga¿owanie w proces lokalnych w³adz oraz mieszkañców [Panasiuk i inni, 2005, s. 123]. Niezaprzeczalny wydaje siê fakt
pozytywnego wp³ywu ruchu turystycznego na stopê ¿yciow¹ mieszkañców danego regionu oraz ogóln¹ sytuacjê ekonomiczn¹ obszaru, dlatego
te¿ zaanga¿owanie powy¿szych interesariuszy w proces propaguj¹cy
dany produkt turystyczny staje siê dzia³alnoœci¹ w pe³ni uzasadnion¹.
Uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie dzia³ania podejmowane przez sektor prywatny (przedsiêbiorcy oferuj¹cy us³ugi: noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne, transportowe itp.) oraz sektor publiczny (samorz¹d terytorialny) tworz¹ w rezultacie efekt synergii, który by³by niemo¿liwy do
osi¹gniêcia przez zaledwie jeden z tych podmiotów. Do zadañ instytucji
pañstwowych nale¿¹ wiêc przyk³adowe dzia³ania promocyjne [Oleksiuk,
2007, s. 185]: promocja inwestycji, pobudzanie rozwoju produktu turystycznego, propagowanie obszaru turystycznego, opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji turystycznej, pobudzanie jakoœci us³ug,
kszta³cenie kadry zaanga¿owanej w szeroko pojêt¹ dzia³alnoœæ turystyczn¹ itp. Z kolei prywatni przedstawiciele bran¿y turystycznej anga¿uj¹
siê w takie aktywnoœci, jak [Oleksiuk, 2007, s. 185]: generowanie wartoœci
dodanej produktu turystycznego, a co za tym idzie podnoszenie stopnia
jego konkurencyjnoœci, unifikacja oraz standaryzacja us³ug, kszta³cenie
pracowników z zakresu marketingu turystycznego, wspó³praca pomiêdzy przedsiêbiorstwami maj¹ca na celu podnoszenie atrakcyjnoœci regionu itp. Niew¹tpliw¹ wad¹ dotycz¹c¹ obu sektorów jest znaczne rozproszenie nak³adów finansowych, przez co zaplanowane inwestycje s¹
odk³adane w czasie b¹dŸ ich realizacja zostaje zaniechana. Ponadto samorz¹dy terytorialne s¹ zobligowane do zachowania neutralnej postawy
w stosunku do regionów turystycznych, co jednoczeœnie wyklucza mo¿liwoœæ faworyzowania któregokolwiek z nich. Jednak zauwa¿alna ostatnimi czasy integracja dzia³añ obu sektorów pozwala na efektywniejsze
osi¹ganie zamierzonych rezultatów.
2.2. Instrumenty promotion mix stosowane w bran¿y turystycznej
Zespó³ dzia³añ promocyjnych podejmowanych przez instytucje zaanga¿owane w turystykê stanowi znakomite remedium na nierównomierny rozk³ad natê¿enia ruchu turystycznego dla danego obszaru. Za
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pomoc¹ promotion mix mo¿liwe jest bowiem zmniejszenie wahañ sezonowych, co odbywa siê poprzez zachêcanie segmentów docelowych do odbycia urlopu w alternatywnych terminach. Optymalizacja rozmieszczenia liczby turystów w czasie oraz roz³o¿enie sezonu wypoczynkowego na
wiêksz¹ iloœæ miesiêcy ni¿ dotychczas przek³ada siê bezpoœrednio na maksymalizacjê profitów p³yn¹cych z faktu prowadzenia dzia³alnoœci, a tak¿e na zapewnienie wykorzystania potencja³u drzemi¹cego w ca³oœciowym produkcie turystycznym.
Z racji specyfiki zjawiska, jakim jest produkt turystyczny, równie¿
i zespó³ narzêdzi wykorzystywanych do promowania obszaru turystycznego ró¿niæ siê bêdzie od promotion mix stosowanego w przypadku dóbr
materialnych. Przede wszystkim promotion mix stosowany do propagowania produktu turystycznego zredukowany zosta³ o marketing bezpoœredni, poniewa¿ taka forma promocji z punktu widzenia wi¹zki cech
us³ug turystycznych wydaje siê bezcelowa. Zastosowanie znajduje za to
zespó³ czterech instrumentów [Kaczmarek i inni, 2005, s. 227]: reklama,
sprzeda¿ osobista, public relations oraz promocja uzupe³niaj¹ca.
Reklama us³ug turystycznych nie ró¿ni siê definitywnie od odpowiednika rekomenduj¹cego dobra materialne. Podobnie bowiem jak ona,
reklama promuj¹ca produkt turystyczny równie¿ pe³ni szereg funkcji,
chocia¿by kierowanie do stosunkowo szerokiego grona odbiorców komunikatu promocyjnego, który w zale¿noœci od fazy cyklu ¿ycia produktu przyjmowaæ bêdzie formê informuj¹c¹, nak³aniaj¹c¹ b¹dŸ przypominaj¹c¹ [Altkorn, 2006, s. 148]. Charakter kampanii reklamowej jest
podyktowany w du¿ej mierze mo¿liwoœciami oraz zasiêgiem geograficznym przedsiêbiorstwa turystycznego. Noœnikami najchêtniej wykorzystywanymi do tej formy promocji s¹ telewizja, Internet, czasopisma
popularne oraz tematyczne, radio oraz reklama zewnêtrzna. Przy wyborze noœników podmiot b¹dŸ instytucja turystyczna powinna kierowaæ siê
specyfik¹ oraz preferencjami docelowego audytorium, do którego adresowany jest komunikat, a tak¿e w³asn¹ kondycj¹ finansow¹.
Niezwykle istotnym dla ogó³u dóbr o profilu turystycznym narzêdziem jest sprzeda¿ osobista. Ta interaktywna forma promocji znajduje
szerokie zastosowanie wœród stron reprezentuj¹cych produkt turystyczny, poniewa¿ pozwala na uruchomienie procesów poznania oraz
ukierunkowania preferencji konsumenta, które dziêki bezpoœredniej formie kontaktu odbywaj¹ siê na bie¿¹co. Us³ugê turystyczn¹ cechuje wysoce rozbudowany proces decyzyjny, a tak¿e relatywnie wysoka cena,
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w zwi¹zku z czym rzadko kiedy jest us³ug¹ nabywan¹ impulsywnie. Z racji z³o¿onoœci oferty konsument odczuwa potrzebê szczegó³owego zapoznania siê z parametrami pobytu, któr¹ zaspokoiæ mo¿e poprzez fachow¹
rozmowê z osob¹ zaanga¿owan¹ w proces sprzeda¿y osobistej. W zwi¹zku z powy¿szym, mimo mo¿liwoœci dokonania zakupu na przyk³ad za
poœrednictwem Internetu, klienci czêsto decyduj¹ siê na sfinalizowanie
transakcji w³aœnie w punktach obs³ugiwanych przez wykwalifikowany
personel.
Instrumentem wykorzystywanym przez podmioty bêd¹ce zarówno
bezpoœrednimi, jak i poœrednimi beneficjentami ruchu turystycznego
w obrêbie miejscowoœci b¹dŸ regionu jest public relations. Jak wiadomo,
podstawowym celem dzia³añ z zakresu public relations jest budowa oraz
utrzymanie pozytywnego wizerunku i zdobycie sympatii oraz lojalnoœci
konsumentów. W zwi¹zku z potrzeb¹ odczuwania przez klientów uczucia zaufania co do jakoœci oraz warunków wypoczynku, public relations
staje siê relewantnym dzia³aniem aktywizuj¹cym sprzeda¿. Ryzyko, które jest nieod³¹cznym elementem urlopu w nieznanym miejscu, dziêki zabiegom public relations ma byæ definitywnie niwelowane. Z racji zaanga¿owania w dzia³ania znacznej liczby podmiotów, czynnoœci z zakresu
public relations adresowane s¹ zarówno na zewn¹trz, jak i do wewn¹trz
podmiotu je stosuj¹cego. Organizacja dni otwartych, publiczne wyst¹pienia przedstawicieli instytucji na targach turystycznych, uczestnictwo
w konferencjach prasowych czy sponsorowanie wydarzeñ o charakterze
sportowym, kulturowym, rozrywkowym jest grup¹ przedsiêwziêæ realizowanych w ramach public relations zewnêtrznego. Z kolei takie aktywnoœci, jak redagowanie gazetki firmowej, organizacja zabaw integracyjnych dla pracowników wraz z rodzinami, wycieczki dla personelu
finansowane przez firmê czy podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia
i kursy s¹ elementami zaliczaj¹cymi siê do wewnêtrznego public relations.
Ostatnim, choæ nie mniej istotnym z pozycji konsumenta instrumentem jest promocja uzupe³niaj¹ca. Element ten stanowi promocjê sensu
stricto, bowiem sk³adaj¹ siê na niego takie dzia³ania, jak [Panasiuk i inni,
2005, s. 144]: rabaty, konkursy i loterie, gad¿ety, programy lojalnoœciowe
dla sta³ych klientów, bezp³atne ubezpieczenia na czas urlopu, a tak¿e popularne od pewnego czasu oferty first minute oraz last minute. Nadrzêdnym d¹¿eniem promocji uzupe³niaj¹cej jest okresowe, doraŸne pobudzanie sprzeda¿y poprzez uatrakcyjnianie podstawowej oferty. Ten rodzaj
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promocji cieszy siê wyj¹tkow¹ popularnoœci¹ na rynku dóbr i us³ug turystycznych. Analogicznie do omówionych wczeœniej instrumentów promocji, równie¿ i aktywizacja sprzeda¿y ma na celu z³agodzenie fluktuacji
natê¿enia ruchu turystycznego. Rosn¹ce z roku na rok zainteresowanie
ofertami typu last minute pozwala podmiotom odpowiedzialnym za
sprzeda¿ us³ug turystycznych uzupe³niaæ luki w grafiku wyjazdów, co
tym samym zoptymalizuje poziom kosztów ponoszonych przez firmê.
Z kolei wczasy kupowane w ramach first minute, charakteryzuj¹ce siê preferencyjn¹ cen¹, dostarczaj¹ przedsiêbiorcom œrodków finansowych niezbêdnych do organizacji urlopu. Jednak uto¿samianie promocji uzupe³niaj¹cej jedynie z aspektem cenowym jest za³o¿eniem b³êdnym,
poniewa¿ zogniskowanie dzia³añ aktywizacji sprzeda¿y na aspekcie ich
kastomeryzacji buduje lojalnoœæ klientów.

3. Wybrane dzia³ania promocyjne podejmowane w celu
propagowania ca³oœciowego produktu turystycznego miasta
Malborka
3.1. Krótka charakterystyka produktu turystycznego miasta
Zespó³ dóbr materialnych oraz us³ug o profilu turystycznym funkcjonuj¹cych na terenie Malborka w ostatnich latach przeszed³ szereg modyfikacji, co pozwoli³o na uzyskanie dobrze prosperuj¹cego ca³oœciowego
produktu turystycznego. Z uwagi na wysoki stopieñ zurbanizowania
oraz brak wybitnie atrakcyjnych walorów naturalnych reprezentowanych przez okoliczn¹ florê, miasto k³adzie g³ówny nacisk na aspekt antropogeniczny, dbaj¹c jednoczeœnie o czynnik przyrodniczy, by nie sta³ siê
on „piêt¹ achillesow¹” miasta. Na bogate dziedzictwo kulturowe, jakim
niew¹tpliwie mo¿e poszczyciæ siê Malbork, sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
obiekty: Zamek Krzy¿acki, koœció³ œw. Jana Chrzciciela, Bramy Mariacka
oraz Garncarska, zrewitalizowany dworzec kolejowy, odnawiana obecnie Szko³a £aciñska oraz nowoczesna infrastruktura koresponduj¹ca ze
œredniowiecznym klimatem miasta (ulica Koœciuszki znajduj¹ca siê
w centrum Malborka).
Baza noclegowa miasta, na któr¹ sk³adaj¹ siê hotele, pensjonaty, pokoje goœcinne oraz kempingi, nie jest adekwatna do natê¿enia ruchu
turystycznego, dlatego te¿ planowana jest jej rozbudowa w latach 2013–
2020 [Strategia przewidywania i zarz¹dzania zmian¹ spo³eczno-gospodarcz¹ w mieœcie Malborku..., s. 26]. Dodatkowym utrudnieniem dla turystów maj¹cych zamiar odwiedziæ Malbork jest niski odsetek skategory-
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zowanych obiektów noclegowych, co stanowi znaczne utrudnienie przy
ewaluacji ofert.
Du¿o lepsz¹ kondycj¹ charakteryzuje siê baza gastronomiczna, która
pochwaliæ siê mo¿e znaczn¹ dywersyfikacj¹ cen i ró¿norodnoœci¹ dañ serwowanych w poszczególnych lokalach. Jednak¿e, mimo dogodnej lokalizacji punktów gastronomicznych oraz ustalenia cen na poziomie akceptowalnym dla portfela turysty, baza gastronomiczna boryka siê z tym
samym problemem co jej noclegowy odpowiednik, jakim jest skupianie
siê turystów jedynie na procesie zwiedzania Muzeum Zamkowego przy
jednoczesnym zaniechaniu skorzystania z oferty lokalnych us³ugodawców. Dlatego te¿ obligatoryjna wydaje siê kreacja takich komunikatów
promocyjnych, które w efekcie zaktywizuj¹ segmenty docelowe nie tylko
do zapoznania siê z ofert¹ zamku, lecz i z komplementarnymi atrakcjami.
Funkcjonuj¹ce w gminie malborskiej szlaki turystyczne, centrum
informacji turystycznej, biura turystyczne, a tak¿e obiekty sportowe oraz
rekreacyjne tworz¹ bazê uzupe³niaj¹c¹. W aspekcie zorganizowanych
szlaków pieszych, rowerowych oraz wodnych miasto nie poczyni³o jeszcze zdecydowanych kroków, co skutkuje tym samym mniejszym zainteresowaniem ze strony segmentów turystycznych preferuj¹cych aktywny wypoczynek. Zauwa¿alny jest równie¿ brak formalnej œcie¿ki ³¹cz¹cej
wszystkie punkty oraz miejsca stanowi¹ce atrakcje turystyczne, co by³oby
du¿ym u³atwieniem dla turystów przemieszczaj¹cych siê po mieœcie samodzielnie. Malbork Welcome Center (MWC) pe³ni rolê zarówno biura
informacji turystycznej, jak i podmiotu odpowiedzialnego za ca³okszta³t
dzia³añ marketingowych oraz rozwój turystyki. Wraz z rozpoczêciem
dzia³alnoœci MWC zaimplementowana zosta³a przemyœlana oraz zintegrowana strategia marketingowa, która zaowocowa³a wzmo¿onym ruchem turystycznym, a tak¿e zainteresowaniem ze strony segmentów, które do tej pory znajdowa³y siê poza zasiêgiem miasta. Symultaniczne
zmiany zachodz¹ce na ró¿nych p³aszczyznach zwi¹zanych w sposób bezpoœredni lub poœredni z turystyk¹ przyczyni³y siê do znacznej rozbudowy samego produktu turystycznego o obiekty doskonale uzupe³niaj¹ce
g³ówn¹ atrakcjê Malborka: park dinozaurów oraz park linowy, szkó³kê latania, machiny oblê¿nicze, przystañ ¿eglarsk¹ itp. Ewolucja oraz wzbogacanie produktu turystycznego o kolejne elementy jest zjawiskiem po¿¹danym z punktu widzenia zarówno w³adz, podmiotów zaanga¿owanych
w turystykê, jak i samych mieszkañców, poniewa¿ natê¿ony ruch turystyczny wp³ywa pozytywnie na koniunkturê miasta.
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3.2. Krótka charakterystyka wybranych dzia³añ promocyjnych
Zgodnie z sugestiami odnoœnie do sk³adu promotion mix dla us³ug
turystycznych zamieszczonymi w literaturze przedmiotu, na ca³okszta³t
dzia³añ promocyjnych miasta Malborka sk³adaj¹ siê: reklama, sprzeda¿
osobista po³¹czona z public relations oraz promocja uzupe³niaj¹ca. Najsilniej promowane wydarzenia wchodz¹ce w sk³ad ca³oœciowego produktu
turystycznego to Magic Malbork oraz Oblê¿enie Malborka. Dzia³ania promocyjne s¹ równie¿ w du¿ej mierze skoncentrowane na marce miasta, co
ma na celu zakorzenienie jej w umys³ach potencjalnych oraz obecnych
klientów.
Fakt niegasn¹cej popularnoœci reklamy na rynku us³ug turystycznych znajduje swoje poparcie w koncentracji dzia³añ promocyjnych miasta na tym w³aœnie instrumencie. Reklamowane s¹ zarówno najwa¿niejsze wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, jak i sam produkt turystyczny
Malborka. W przypadku najwa¿niejszego wydarzenia kulturowego na
przestrzeni roku, jakim jest Oblê¿enie Malborka, w³adze miasta zdecydowa³y siê na rozbudowan¹ kampaniê, która objê³a najbardziej popularne
oraz ogólnodostêpne noœniki. Jako ¿e intencj¹ w³adz jest adresowanie komunikatów reklamowych do szerokiego grona odbiorców, zdecydowano
siê na emisjê reklam zarówno w wymiarze lokalnym (TVP Gdañsk, Radio
El), ale te¿ i ogólnokrajowym (Radio RMF FM, TVN, TVN 24). Instytucja
odpowiedzialna za marketing w turystyce, Malbork Welcome Center, zabiega o promocjê miasta w mediach wychodz¹c¹ poza ramy klasycznych
spotów reklamowych, w efekcie czego powsta³ szereg publikacji, programów oraz artyku³ów, których tematem jest produkt turystyczny miasta.
MWC jest równie¿ zaanga¿owane w pozyskiwanie instytucji b¹dŸ podmiotów maj¹cych do³¹czyæ do grupy patronów imprez plenerowych, co
zapewnia jednoczeœnie wiêkszy rozg³os oraz podnosi splendor wydarzenia.
Punktem wartym zaakcentowania jest dzia³alnoœæ promocyjna miasta w ramach medium generuj¹cego masowe zainteresowanie oraz popyt,
jakim jest Internet. Malbork posiada rozbudowan¹ witrynê internetow¹,
adresowan¹ do ró¿nych grup interesantów, którzy w zale¿noœci od intencji odwiedzin mog¹ wybraæ zak³adkê adekwatn¹ do aktualnych potrzeb. Elementami wyró¿niaj¹cymi witrynê domow¹ miasta jest interaktywna panorama pozwalaj¹ca na wirtualn¹ podró¿ po najciekawszych
miejscach oraz transmisja w trybie „na ¿ywo” z monitoringu umieszczonego na szczycie budynku MWC. Zasoby internetowe s¹ wykorzy-
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stywane równie¿ do propagowania poszczególnych wydarzeñ cyklicznych oraz autorskich. Dla potrzeb corocznie odbywaj¹cych siê kolejnych
edycji imprez plenerowych wykonywane s¹ projekty graficzne przeznaczane na potrzeby witryn internetowych oraz bannerów zamieszczanych
na portalach o tematyce podró¿niczo-turystycznej, edukacyjnej, historycznej i kulturowej.
Reklama zewnêtrzna, podobnie jak i inne instrumenty reklamy, stosowana jest zarówno do promocji charakterystycznych dla Malborka
wydarzeñ, jak i ca³ego produktu turystycznego. Miasto przyk³ada du¿¹
wagê do dzia³añ z zakresu outdooru, na terenie Malborka oraz poza jego
obszarem terytorialnym. Rozwojem reklamy zewnêtrznej, podobnie jak
pozosta³ych narzêdzi promocji, zajmuje siê instytucja Malbork Welcome
Center, która by³a pomys³odawc¹ nastêpuj¹cych form promocyjnych:
„witaczy” miejskich zawieraj¹cych element graficzny marki miasta, tablic
informacyjnych z logotypem Malborka, ca³odobowego interaktywnego
kiosku informacyjnego, wielkoformatowego napisu z logotypem Malborka znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹siedztwie Urzêdu Miasta oraz
rzeki Nogat, który zast¹pi³ staromodny napis, oraz citylightów zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego.
Dzia³ania z zakresu public relations realizowane s¹ w ramach dwóch
kampanii wizerunkowych, z których pierwsza adresowana jest do turystów, zaœ druga do mieszkañców miasta. Budowa marki za pomoc¹
instrumentu public relations jest bowiem nieodzownym elementem
strategii marketingowej produktu turystycznego. Has³o „Malbork – kocham to miasto!” dedykowane jest do malborczyków, realizuj¹c tym samym za³o¿enia public relations w wymiarze wewnêtrznym. Celem kampanii jest uœwiadomienie mieszkañcom miasta, ¿e ich postawa stanowi
integraln¹ czêœæ ca³oœciowego produktu turystycznego, a tak¿e budowanie pozytywnego wizerunku Malborka w ich umys³ach. Malbork Welcome Center od 2008 roku podejmuje regularne dzia³ania maj¹ce bezpoœrednie prze³o¿enie na wzmocnienie poczucia przynale¿noœci do lokalnej
spo³ecznoœci.
Dzia³ania z zakresu zewnêtrznego public relations realizowane s¹
w du¿ej mierze podczas obecnoœci przedstawicieli miasta na targach turystycznych, zarówno o zasiêgu krajowym, jak i miêdzynarodowym.
Obecnoœæ reprezentacji Malborka na wystawach turystycznych ³¹czy
w sobie cele zarówno z zakresu public relations, jak i sprzeda¿y osobistej,
poniewa¿ mo¿liwoœæ niezw³ocznego zakupu pakietu urlopowego po roz-
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mowie z przedstawicielem realizuje za³o¿enia sprzeda¿y bezpoœredniej,
zaœ szansa kompleksowego zaprezentowania wzmacnia pozytywny wizerunek miasta. Dodatkowym benefitem p³yn¹cym z faktu uczestnictwa
na targach jest zebranie siê osób zainteresowanych bran¿¹ turystyczn¹, co
czyni ich potencjalnym segmentem docelowym.
Promocja uzupe³niaj¹ca stanowi ostatni element omawiany w ramach dzia³añ maj¹cych na celu propagowanie produktu turystycznego
Malborka. Ta forma promocji realizowana jest w du¿ej mierze poprzez
egzystencjê sklepu, którego asortyment stanowi szereg upominków
turystycznych zwi¹zanych z miastem. Zakupione przez turystów gad¿ety maj¹ przed³u¿yæ pozytywne wra¿enia zwi¹zane z pobytem w Malborku. Dodatkowo fakt ulokowania na wiêkszoœci pami¹tek oficjalnego
logotypu b¹dŸ maskotki miasta dope³nia oraz umacnia spójny wizerunek
marki. Produkty dostêpne zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i jego internetowej odmianie maj¹ w du¿ej mierze charakter u¿ytkowy, dziêki
czemu staj¹ siê czymœ wiêcej ni¿ niepotrzebnym elementem wystroju.
3.3. Ewaluacja ca³okszta³tu dzia³añ promocyjnych
Promocja wraz z instrumentami decyduje nierzadko o sukcesie danego regionu turystycznego i jego pozycji na tle konkurencji. W aspekcie
dzia³añ promocyjnych Malborka prze³omowym momentem okaza³o siê
powo³anie do ¿ycia instytucji Malbork Welcome Center, która usystematyzowa³a oraz udoskonali³a zarówno sam¹ strategiê marketingow¹, jak
i sam instrument promocji. Dziêki temu, ¿e MWC zintegrowa³o doraŸne
oraz przypadkowe do tej pory dzia³ania z zakresu promocji, zarówno sam
produkt, jak i marka miasta zyska³y now¹ jakoœæ, która jest adekwatna do
rangi g³ównej atrakcji Malborka, Zamku Krzy¿ackiego.
Holistyczne postrzeganie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z promocj¹
przyczyni³o siê do stworzenia spójnego komunikatu kierowanego do
grup docelowych, które zosta³y uprzednio wy³onione podczas procesu
segmentacji. Stworzone na tej podstawie wydarzenia, bêd¹ce jednoczeœnie samodzielnymi produktami turystycznymi, posiadaj¹ dziêki temu
kampanie reklamowe dopasowane do poszczególnych segmentów turystyki przyjazdowej. Szata graficzna tych dzia³añ jest ka¿dorazowo
realizowana na najwy¿szym poziomie oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
trendami, co tylko umacnia siln¹ markê miasta oraz buduje zaufanie
w stosunku do rangi produktu turystycznego. Wœród zabiegów reklamowych na szczególn¹ uwagê zas³uguje dopracowana oraz zasobna
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w po¿yteczne informacje witryna internetowa, która dodatkowo charakteryzuje siê bie¿¹c¹ aktualizacj¹ treœci zawieranych na stronie.
Relewantnym elementem, który w ostatnich latach przeszed³ znacz¹c¹ transformacjê, jest public relations, kierowane zarówno do ca³ego
segmentu turystyki przyjazdowej, jak i mieszkañców miasta. Przemiany,
jakie zasz³y w aspekcie infrastruktury miejskiej, polegaj¹ce na zrewitalizowaniu dotychczasowej oraz budowie nowej zabudowy, przyczyni³y
siê do wzrostu zadowolenia malborczyków z wizerunku miasta, zaœ
dzia³ania zwi¹zane z kampani¹ „Malbork – kocham to miasto!” zbudowa³y poczucie lokalnego patriotyzmu. Równie¿ infrastruktura przeznaczona do u¿ytku turystycznego przesz³a metamorfozê, co zaowocowa³o rozbudow¹ ca³oœciowego produktu turystycznego, który tym samym zyska³ podstawê do prowadzenia dzia³añ public relations na szersz¹ skalê.
Promocja uzupe³niaj¹ca jest swoistym zwieñczeniem spójnej oraz
przemyœlanej polityki promocji miasta. Konsekwencja przy promowaniu
zarówno logotypu, jak i maskotki miasta umacnia markê, a tak¿e potwierdza jej kompleksowy charakter. Pami¹tki charakteryzuj¹ siê precyzj¹ oraz
starannoœci¹ wykonania, dziêki czemu s¹ nie tylko cenn¹ pami¹tk¹, lecz
mog¹ funkcjonowaæ jako prezent b¹dŸ podarunek. Jednak¿e dystrybucja
pami¹tek jedynie poprzez sklep mieszcz¹cy siê w budynku Malbork Welcome Center oraz sprzeda¿ wysy³kow¹ nie jest adekwatna do natê¿enia
ruchu turystycznego oraz miejsc przez nich odwiedzanych. Celowe
z punktu widzenia prawid³owej dystrybucji wydaje siê umiejscowienie
punktu z pami¹tkami tu¿ przy bramie wejœciowej do Zamku Krzy¿ackiego. Obecnie potencja³ nie jest w pe³ni wykorzystywany, poniewa¿
w omawianej lokalizacji znajduj¹ siê jedynie mapy Malborka oraz ogólnodostêpne informatory. Zaopatrzenie punktu w produkty sygnowane
logotypem b¹dŸ materia³y informacyjne wydane przez MWC znacz¹co
podnios³oby œwiadomoœæ odnoœnie do ca³oœciowego produktu turystycznego Malborka.

Zakoñczenie
Celem powy¿szego studium przypadku przeprowadzonego na
przyk³adzie miasta Malborka by³o podkreœlenie zale¿noœci pomiêdzy
aktywizacj¹ ruchu turystycznego a zastosowanymi do tego celu instrumentami promocji. Malbork mo¿e poszczyciæ siê atrakcj¹ na skalê
œwiatow¹, lecz sam fakt obecnoœci zamku nie generuje wystarczaj¹cej
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przewagi konkurencyjnej w stosunku do rywali obecnych na zat³oczonym oraz turbulentnym rynku dóbr i us³ug turystycznych. W zwi¹zku
z powy¿szym dzia³ania uznawane dotychczas za wartoœæ dodan¹
produktu turystycznego stanowi¹ obecnie jego obligatoryjny element.
W³odarze miasta powinni w dalszym ci¹gu koncentrowaæ swoje wysi³ki
na segmentach turystyki kulturalno-historycznej oraz turystyki rodzinnej, otwieraj¹c siê jednoczeœnie na grupê turystów preferuj¹cych aktywny
wypoczynek, a tak¿e klientów biznesowych. Dzia³ania promocyjne
skupiaj¹ siê na umacnianiu i propagowaniu marki miasta, które przek³ada siê bezpoœrednio na zaufanie klientów docelowych. Reklama stanowi relewantn¹ czêœæ dzia³añ z zakresu promotion mix, zaœ mediami najchêtniej wykorzystywanymi do tego celu s¹ telewizja oraz Internet.
Nieodzownym elementem strategii marketingowej produktu turystycznego w aspekcie tworzenia marki miasta jest public relations, co w przypadku Malborka znajduje odzwierciedlenie w dzia³aniach maj¹cych
zarówno wymiar zewnêtrzny, jak i wewnêtrzny. Zwieñczeniem zabiegów z zakresu propagowania marki oraz produktu turystycznego jest
stosowanie promocji uzupe³niaj¹cej, jednak na chwilê obecn¹ ma ona
postaæ w du¿ej mierze rozproszonych oraz charakteryzuj¹cych siê niskim
stopniem integracji dzia³añ. Miasto Malbork, dziêki podjêciu przez
komórkê odpowiedzialn¹ za strategiê marketingow¹ szeregu zintegrowanych oraz innowacyjnych przedsiêwziêæ, zyska³o now¹ jakoœæ docenian¹ zarówno przez ca³y segment turystyki przyjazdowej, jak i samych
mieszkañców.
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Streszczenie
Marketing us³ug turystycznych stanowi odpowiedŸ na specyfikê rynku
turystycznego, która determinuje stosowanie zintegrowanych oraz zaawansowanych dzia³añ promocyjnych. Miasto chc¹ce zyskaæ przewagê konkurencyjn¹ powinno w pierwszej kolejnoœci skupiæ siê na procesie kreacji produktu
turystycznego. Z kolei zadaniem marki, bêd¹cej istotnym elementem produktu
turystycznego, jest budowanie pozytywnego wizerunku miejsca w oczach
konsumentów.
Promocja wp³ywa nie tylko na aktywizacjê sprzeda¿y, lecz równie¿ na jej
optymalizacjê w czasie. Rezultatem jest wyd³u¿enie sezonu turystycznego oraz
maksymalizacja zysku. W promocjê regionu zaanga¿owane s¹ podmioty zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Intencj¹ autorki by³o podkreœlenie
roli promocji w procesie budowy produktu turystycznego Malborka, który uleg³
dynamicznym przemianom dziêki dzia³aniom instytucji Malbork Welcome Center. Dopasowanie komunikatów promocyjnych do specyfiki segmentu docelowego sprawi³o, ¿e miasto cieszy siê rosn¹cym zainteresowaniem ze strony turystów.
Ewaluacja dzia³añ podejmowanych przez MWC wykaza³a, ¿e obecne dzia³ania
promocyjne maj¹ wybitnie pozytywny wp³yw na funkcjonowanie miasta.
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The creation of the tourist product of Malbork on the instrument of
promotion (Summary)
The marketing of tourism services is the answer tourism market specificity,
which determines an application of integrated and advanced promotional
activities. City wishing to gain a competitive advantage, it should first focus on
the process of creation of the tourism product. In turn, the task of the brand, which
is an important element of the tourism product, is to build a positive image in consumers’ eyes.
Promotion affects not only the sales activation, but also on the optimization
in time. The result is an extension of the tourist season and profit maximization.
Public and private sectors are involved in promotion of the region. The author’s
intention was to emphasize the role of promotion in the process of building
a tourism product of Malbork, which has a dynamic transformations through institution Malbork Welcome Center. Matching promotional messages to the specific target segment meant that the city enjoys growing interest from tourists.
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Evaluation of the activities undertaken by the MWC has shown that the current
promotional activities have a very positive impact on the functioning of the city.

Keywords
the overall tourist product, promotion of the city, Malbork, marketing in tourism,
the city’s image

