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TURYSTYKA – CO TO 
TAKIEGO? 



Turystyka to wyciąganie od ludzi 

pieniędzy,  

w taki sposób,  

żeby nam jeszcze za to podziękowali...  
 

Źródło: definicja własna...  



KONKURENCJA NA RYNKU 
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KONKURENCJA NA RYNKU 



JAK WYGLĄDA 
WSPÓŁCZESNY 

TURYSTA? 
DLA KOGO 

PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ? 



JAKIE MAMY POTRZEBY 

Turystyka 



JAKIE MAMY POTRZEBY 
DZISIAJ 

Turystyka 

WiFi      



DZISIEJSZA TURYSTYKA 

 Turysta – poszukiwacz autentyczności, 

zastępowany jest post – turystą świadomym 

komercjalizacji turystyki i przekształcania 

turystycznego doświadczenia w towar. 

 

 MacDonaldyzacja i MacDisneyizacja turystyki. 

 

 MUZEUM NARRACYJNE – np. Muzeum 

Powstania Warszawskiego. 



MACDONALDYZACJA  
I MACDISNEYIZACJA 
TURYSTYKI. 

Czy Zorba to 

grecki taniec? 



MACDONALDYZACJA  
I MACDISNEYIZACJA 
TURYSTYKI. 

Właściwie 

Sirtáki, lub 

Syrtáki. 

 

Stworzony w 

1964 na 

potrzeby filmu 

Grek Zorba. 

 

Muzykę filmową 

napisał Mikis 

Theodorakis. 



GÓRALU CZY CI NIE 
ŻAL?! 

Właściwie „Za 

chlebem”. 

 

II poł. XIX w. 

krakowski poeta 

Michał Bałucki. 

 

Więzienie św. 

Michała i 

współwięzień 

góral. 



GOSPODARKA 
DOŚWIADCZEŃ 

Gospodarka 
agrarna 

Epoka 
przemysłu 

Gospodarka 
usług  

Gospodarka 
doświadczeń 



EKONOMIA DOŚWIADCZEŃ 

Doświadczenie to wynikający z kontaktów klienta z 

firmą ciąg wydarzeń angażujących go na poziomie 

uczuciowym, fizycznym, intelektualnym, a nawet 

duchowym. 

 

TURYSTYKA TO TEATR!!! 



DOŚWIADCZENIA 



DOŚWIADCZENIA 



DOŚWIADCZENIE 
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DOŚWIADCZENIE 



EKONOMIA DOŚWIADCZEŃ 
LEKIEM NA… 

Infrastruktur
a, oferta, 
produkt  

Przeżycie, 
doświadczeni

e, efekt 
WOW! 

Wygrana z 
konkurencją 



TURYSTA – KONSUMENT – 
PROSUMENT 



Turystyka  

w 
gospodarce 
doświadcze

ń 

Odkrywanie nowych 
przestrzeni 

turystycznych 
zapewniających 
niepowtarzalne 

przeżycia 

Rozwój nowych form 
turystyki 

dostarczających 
wyjątkowych 

ponadprzeciętnych 
emocji 

Przekształcanie 
infrastruktury 
turystycznej w 

unikatowe atrakcje 

Kreowane  

tzw. 
rozszerzonej 

rzeczywistości 

Nowe formy 
zapisywania 
doświadczeń 

turystycznych i 
dzielenia się nimi 

Wzbogacanie 
starych form 

produktu 
turystycznego o 

elementy 
doświadczeń i 

emocji 

Wg. A. Stasiaka 
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HOTEL LODOWY 
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ZWIEDZANIE W STYLU EPOKI 
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PRZEŻYJ WYBUCH… 
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ZAWSZE NAJ… 
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TURYSTYKA SLUMSOWA 
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TANATOTURYSTYKA, 
TURYSTYKA KULINARNA… 



KAMPANIA REKLAMOWA 
PRODUKTU 
TURYSTYCZNEGO REGIONU 



FESTIWAL TAJEMNIC  



DOŚWIADCZENIE PO 
NOWEMU 



ZŁOTY POCIĄG 



KARKONOSKIE TAJEMNICE – 
NOWE MUZEUM?? 



CZY TO DOBRE 
DOŚWIADCZENIE? 



SAFARI W ZOO 
ŚWIETLICA  
TERAPEUTYCZNA  
ŁĄCZNA 



SKALNE MIASTO 
BŁĘDNE SKAŁY 



PRZEŻYCIA KULINARNE 





FENOMEN WIEŻ WIDOKOWYCH 



FENOMEN WIEŻ 
WIDOKOWYCH 



FENOMEN WIEŻ 
WIDOKOWYCH 



PUNKTY WIDOKOWE PEŁNE 
LUKSUSU 



LUDZIE SZUKAJĄ 
DOŚWIADCZEŃ, EMOCJI 



BYĆ NAJLEPSZYM… 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

piotr.gryszel@ue.wroc.pl 


