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Abstract

Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow – a marketing approach

The paper presents a marketing program activating the Ukrainian tourist arrivals to Krakow. 
The article is of conceptual nature. On the basis of the conducted research, recommendations 
are formulated for institutions operating in the field of tourism development in Cracow and 
representing the local tourist sector. Their main goal is to activate the Ukrainian tourist arrivals 
to the capital of Malopolska.
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WPROWADZENIE

Kraków stanowi miejsce docelowej podróży 
dla gości z Ukrainy. Szczególny wzrost liczby 
turystów ukraińskich w Krakowie zauwa
żalny jest w okresie noworocznym oraz z po
czątkiem maja. Zwłaszcza w tym czasie na 
ulicach miasta można usłyszeć język rosyjski 
lub ukraiński1. Nasilenie przyjazdów tury
stów ukraińskich do Krakowa w wyszczegól
nionych okresach można tłumaczyć dłuższą 
przerwą świąteczną w skali kraju. Miesz

* Publikacja została sfinansowana ze środków 
MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na ba
dania dla młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich.

1 Językiem urzędowym Ukrainy jest język ukra
iński. Językiem rosyjskim posługują się miesz
kańcy południowej oraz wschodniej części kraju. 
Mieszkańcy Krakowa, słysząc język rosyjski na 
ulicach miasta, mogą mylnie uznać napotkanych 
przyjezdnych za gości z Rosji. W wyniku kilku
letnich obserwacji autorce udało się sformułować 
ciekawą poznawczo charakterystykę tożsamości 
kulturowej turystów z Ukrainy. Przede wszystkim 
wśród zdecydowanej części rosyjskojęzycznych 
obywateli kraju panuje przekonanie, iż używanie 
przez nich języka rosyjskiego nie oznacza ich przy
należności do narodu rosyjskiego.

kańcy Ukrainy obchodzą święta Bożego Na
rodzenia według kalendarza juliańskiego 
(6 stycznia), dlatego przerwa świąteczna w 
tym kraju zaczyna się z końcem grudnia i trwa 
prawie do końca pierwszego tygodnia stycz
nia. Natomiast druga przerwa ma miejsce 
z początkiem maja, kiedy to przypadają takie 
święta państwowe jak Święto Pracy (1 maja) 
oraz Dzień Zwycięstwa (9 maja). W konsek
wencji dłuższe przerwy świąteczne zachęcają 
mieszkańców Ukrainy do podejmowania wy
praw turystycznych do krajów Europy, w tym 
także Polski. 

Warto podkreślić, że turyści zza wschod
niej granicy coraz częściej pojawiają się na 
Rynku Głównym czy też na Wawelu nie tylko 
w czasie nasilenia się ruchu turystycznego. 
Wśród mieszkańców Ukrainy istnieje duże 
zainteresowanie wyjazdami turystycznymi 
do Polski, w tym głównie do Krakowa. Re
fleksja ta jest wynikiem wieloletnich obser
wacji autorki jako przewodnika miejskiego 
po Krakowie oraz przede wszystkim pracy 
z turystami ukraińskimi. Poparta jest także 
wynikami badań własnych. Badania te zo
stały zrealizowane w 2013 r. w środowisku 
mieszkańców Ukrainy odwiedzających Kra
ków głównie w celach turystycznych.

Celem artykułu jest ukazanie sposobów 
aktywizacji ukraińskiej turystyki przyjaz
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dowej do Krakowa. Praca ma charakter kon
cepcyjny. W opracowaniu wyszczególniono 
działania marketingowe, które mogłyby się 
przyczynić do wzrostu liczby przyjazdów tu
rystów ukraińskich do stolicy Małopolski. 

UKRAIŃSKA TURYSTYKA  
PRZYJAZDOWA DO POLSKI  

ORAZ KRAKOWA

Z badań przeprowadzonych przez Instytut 
Turystyki w Warszawie wynika, że w pierw
szej dekadzie XXI w. liczba przyjazdów ukra
ińskich turystów do Polski systematycznie 
malała (tab. 1). W latach 2004–2007 przy
jeżdżało rocznie ponad 2 mln gości zza 
wschodniej granicy. Widoczne załamanie 
zaobserwowano w 2008 r., kiedy do kraju 
przyjechało już tylko 1 550 000 obywateli 
Ukrainy. Należy także nadmienić, iż w 2010 r. 
odnotowano niewielki wzrost podróży w po
równaniu z 2009 r. – zarejestrowano wtedy 
o 55 tys. więcej przyjazdów. W ostatnich 
dwóch latach objętych badaniem także miał 
miejsce wzrost liczby przyjazdów obywateli 
Ukrainy do Polski. W 2012 r. na wyjazd 
turystyczny do Polski zdecydowało się 
1 930 000 mieszkańców Ukrainy.

Uzupełniając prowadzone rozważania 
należy dodać, iż w skali roku Kraków od
wiedza średnio 2 mln turystów zagranicz
nych. W latach 2004–2006 obserwowano 
malejący udział przyjazdów turystów ukra
ińskich do Krakowa wśród gości zagranicz
nych, dopiero w 2007 r. odnotowano wynik 
na poziomie 4,0%. Można przyjąć, że w la
tach 2008–2011 udział przyjazdów gości zza 
wschodniej granicy oscylował w przedziale 
2,5–3,0% wszystkich gości odwiedzających 

to miasto. W 2012 r. ich przyjazdy wyge
nerowały wynik na poziomie 1,8%. Zesta
wiając niniejszy rezultat z liczbami z po
przednich lat, należy podkreślić, że w tym 
roku znacząco zmalało zainteresowanie 
turystów ukraińskich wyjazdami do Kra
kowa. Zmniejszony udział turystów ukra
ińskich w przyjazdach do Krakowa wśród 
gości zagranicznych może oznaczać także 
wzrost zainteresowania ze strony innych 
grup narodowych odwiedzających stolicę 
Małopolski.

Na podstawie wyżej zaprezentowanych 
danych liczbowych można wnioskować, że 
obywatele Ukrainy nigdy nie kwalifikowali 
się do grona największych zagranicznych 
segmentów turystycznych. Jednak mimo to 
zawsze figurowali w rocznych statystykach 
ukazujących ruch turystyczny Krakowa. 
W kontekście prowadzonej dyskusji warto 
nadmienić, iż w pierwszej dekadzie XXI w. 
liczba przyjazdów turystów ukraińskich 
kształtowała się na podobnym poziomie co 
liczba przyjazdów Rosjan i Irlandczyków. 
Zatem te wyszczególnione rynki turystyczne 
mogą stanowić punkt odniesienia dla bada
nego rynku turystycznego, biorąc pod uwagę 
kryterium wielkości.

W obliczu zgłoszonych uwag przyjęto, że 
aktywizację ruchu turystycznego z Ukrainy 
do Polski można osiągnąć poprzez liberali
zację wizową lub podejmowanie sprofilo
wanych działań marketingowych. Ponieważ 
na ten pierwszy kierunek działań Kraków 
jako miejsce recepcji turystycznej nie ma 
wpływu, staje się zasadne inicjowanie przed
sięwzięć o charakterze marketingowym ma
jących na celu rozwój segmentu turystów 
ukraińskich. 

Tab. 1. Przyjazdy turystów ukraińskich do Polski oraz do Krakowa w latach 2004–2012

Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba turystów ukraińskich 
przyjeżdżających do Polski (tys.) 2340 2535 2500 2120 1550 1295 1350 1580 1930

Udział turystów ukraińskich  
w przyjazdach do Krakowa  
wśród gości zagranicznych (%)

1,6 1,9 1,5 4,0 2,5 2,3 3,0 2,8 1,8

źródło: opracowanie własne na podstawie: Zagraniczna turystyka… 2010, 2012,  
Ruch turystyczny… 2010, 2011, 2012
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MIEJSCE REALIZACJI  
DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Na potrzeby prowadzonych rozważań uzna
no, iż program proponowanych działań mar
ketingowych wspierających rozwój ukra
ińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa 
winien uwzględniać tendencje zachodzące 
w branży turystycznej. Przed scharaktery
zowaniem jego poszczególnych propozycji 
należy ustosunkować się do dwóch istotnych 
wyznaczników. Przede wszystkim chodzi 
o miejsce realizacji oraz charakter przedsię
wzięć. Zalecane działania marketingowe na
leżałoby przeprowadzić na Ukrainie oraz 
wśród gości przebywających w Krakowie 
(tab. 2). W przypadku przedsięwzięć reali
zowanych na Ukrainie ich odbiorcami byliby 
potencjalni turyści oraz touroperatorzy zaj
mujący się organizacją wyjazdów do Polski. 
W tym drugim przypadku natomiast przekaz 
marketingowy należałoby kierować do od
wiedzających miasto oraz gości zaproszonych 
w ramach inicjatyw dedykowanych akty
wizacji ukraińskiej turystyki przyjazdowej 
do Krakowa2. 

CHARAKTERYSTYKA  
ZAPROPONOWANYCH  

DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

W wyniku zrealizowanych badań własnych 
stwierdzono zgodność opinii turys tów ukra

2 Głównie chodzi o przedstawicieli samorządu 
turystycznego oraz przedsiębiorców Ukrainy.

ińskich odnośnie do ich wysokiej oceny atrak
cyjności turystycznej Krakowa3. W świetle 
przytoczonej uwagi można wnioskować o 
zasadności podejmowania dalszych działań 
marketingowych przekonujących obywateli 
Ukrainy o tym, że stolica Małopolski, będąc 
atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym, jest 
również zainteresowana ich przyjazdami. 

Jako kluczowe działanie aktywizujące 
rozwój segmentu turystów ukraińskich w 
Krakowie uznano innowacyjne tanie wyciecz
ki. Propozycja ta stanowi przykład innowacji 
radykalnej4, gdyż daje miastu możliwość 
stworzenia nowej, konkurencyjnej przestrzeni5 
oraz może zmienić strukturę jego rynku tu
rystycznego6. Jednak wkomponowanie jej 
w lokalną ofertę turystyczną skierowaną do 
turystów ukraińskich wymaga przyjęcia przez 
miasto postawy proaktywnej. Warto pod
kreślić, iż postawa ta implikuje działanie 
przed zaistnieniem w środowisku destynacji 
turystycznej zmian, które mają na nią bez

3 Badania ankietowe zostały zrealizowane przez 
autorkę w 2013 r. Turystów badano w okresie maj–
czerwiec. Łącznie w sondażu wzięło udział 939 
respondentów. Byli to mieszkańcy Ukrainy prze
bywający w Krakowie w celach turystycznych. 
Należy podkreślić, iż ponad 90% respondentów 
wysoko oceniło atrakcyjność turystyczną miasta.

4 Koncepcyjne podejście do innowacji w tu
rystyce prezentuje Decelle (2004).

5 Tidd i Bessant (2013) nazywają tę przestrzeń 
polem do innowacyjności. 

6 Specyfika innowacji wdrażanych w turystyce 
sprawia, że efektywne zatrzymanie ich wartości 
jest dla podmiotów je kreujących szczególnie trud
nym wyzwaniem (szerzej: NajdaJanoszka 2013).

Tab. 2. Proponowane działania marketingowe aktywizujące rozwój segmentu turystów ukraińskich  
w Krakowie

Miejsce realizacji Propozycje działań marketingowych

Ukraina – innowacyjne tanie wycieczki
– budowanie internetowych kanałów sprzedaży
– kampania reklamowa
– udział w targach

Kraków – wizyty studyjne
– przygotowanie materiałów promocyjnych w ukraińskiej wersji językowej
– organizacja spotkań biznesowych w celu nawiązania współpracy pomiędzy 

krakowskimi i ukraińskimi biurami podróży
– udział ukraińskich organizatorów turystyki w targach turystycznych

źródło: opracowanie własne
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pośredni wpływ, natomiast w praktyce wiąże 
się z reakcją na symptomy zapowiadające 
nadchodzące zmiany (por. SurówkaMar
szałek 2011). W tym miejscu należy dodać, 
iż wprowadzanie na rynek produktów lub 
usług o charakterze innowacyjnym wymaga 
specyficznego środowiska funkcjonowania 
biznesu i jego otoczenia społecznoekono
micznego, technologicznego, a nawet mię
dzynarodowego. Ponadto sprzyjają mu pro
cesy konkurowania między ich wytwórcami 
o zwiększający się fundusz swobodnego wy
boru nabywcy finalnego, a w przypadku 
miejsc recepcji turystycznej – o turystę o wy
sokich aspiracjach i oczekiwaniach (por. 
Żabiński 2014).

W kontekście prowadzonej dyskusji tania 
wycieczka będzie rozumiana jako rodzaj 
oferty pakietowej zawierającej kilka usług 
turystycznych w Krakowie7. Oferta ta po
winna być skierowana przede wszystkim do 
konsumentów indywidualnych oraz dosto
sowana do ich oczekiwań (Prylińska i Rat
kowska 2009), jak również sprzedawana po 
zryczałtowanej cenie. Podstawowym wy
znacznikiem jej atrakcyjności jest właśnie 
cena, a konkretnie proporcja ceny całości 
do sumy cen poszczególnych usług (Arty
shuk 2010). Zazwyczaj nabywca, kupując ta
nią wycieczkę, otrzymuje w pakiecie noc
leg oraz dodatkowe atrakcje. Mogą to być 
zniżki do zrealizowania w trakcie pobytu 
w miejscu recepcji turystycznej. Propono
wany pakiet mógłby zawierać nocleg i rabat 
na zakup posiłków w wybranych lokalach 
gastronomicznych miasta. 

Opcjonalną korzyścią proponowaną w 
ramach omawianej oferty mogłaby być karta 
turystyczna uprawniająca do zwiedzania 
obiektów muzealnych Krakowa. W litera
turze przedmiotu karty turystyczne rozpa
trywane są jako przykład aplikacji wiedzy 
z zakresu organizacji sieciowych do praktyki 
gospodarczej (CabanPiaskowska 2012) i ra
cjonalizacji działalności administracji pu
blicznej. Zaletą wskazanego rozwiązania 
jest umożliwienie turyście wejścia do tych 

7 W literaturze przedmiotu przywołany ter
min doczekał się licznych interpretacji badaczy 
(Middleton 1996, Staszewska 2008, Kaczmarek 
i wsp. 2010).

muzeów, w których jest wymagana wcześ
niejsza rezerwacja biletów wstępu. Przykła
dem takich muzeów w Krakowie są Podzie
mia Rynku oraz Fabryka Schindlera. Tym 
samym można zagwarantować odwiedza
jącemu, że zobaczy te z nich, do których 
wstęp w czasie nasilenia sezonu turystycz
nego jest utrudniony. 

Praktyka gospodarcza pokazuje także, 
iż w ramach karty turystycznej posiadacz 
otrzymuje często możliwość bezpłatnych prze
jazdów w komunikacji miejskiej. W obecnych 
czasach karty turystyczne funkcjonują w 
wielu miastach Europy8, w tym także Polski. 
Omawiane rozwiązanie wdrożono w takich 
miastach, jak Poznań (Poznańska Karta Tu
rystyczna, http://www.poznan.pl/mim/tu
rystyka/informacjeogolne,p,581.html) 
oraz Trójmiasto (Karta Turysty Gdańsk
SopotGdyniaPlus, http://www.gdansk4u.
pl/kartaturysty). W tym miejscu należy pod
kreślić, iż Kraków był pierwszym ośrod
kiem miejskim w skali kraju, który w 2000 r. 
wprowadził ją do obiegu. Krakowska karta 
turystyczna upoważnia posiadacza do bez
płatnych przejazdów w autobusach i tram
wajach miejskich (zarówno w dzień, jak i 
w nocy) oraz do bezpłatnych wstępów do 
30 instytucji muzealnych. Jest dostępna w 
wersji dwu lub trzydniowej (http://www.
krakowcard.com/). Zatem w mieście istnieje 
sprawdzone rozwiązanie, dzięki któremu 
może zostać wykreowana dodatkowa war
tość dla turystów ukraińskich.

Oferowanie tanich wycieczek gościom 
z Ukrainy wiąże się z wykorzystaniem no
woczesnych kanałów dystrybucji. Warto 
nadmienić, iż od lat 90. XX w. dystrybucja 
usług turystycznych odbywa się za pośred
nictwem Internetu (Dąbrowska i wsp. 2009, 
Pawlicz 2012). W konsekwencji zapocząt
kowany został żywiołowy rozwój interne
towych systemów dystrybucyjnych, często 
opartych na odmiennych modelach bizne
sowych i ukierunkowanych na zaspokoje
nie potrzeb różnych kanałów dystrybucji 
(Nalazek 2010). W świetle zgłoszonych uwag 

8 Informacje o kartach turystycznych obowią
zujących w miastach Europy, w tym w Krakowie, 
są dostępne na stronie internetowej www.euro
peancitycards.com.
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uznano, że tym pożądanym kanałem dys
trybucji tanich wycieczek powinny być in
ternetowe portale zakupowe9. Działalność 
przywołanych portali zrewolucjonizowała 
branżę ecommerce na świecie, jak również 
wyznaczyła kierunki rozwoju dystrybucji 
usług, w tym usług turystycznych, oraz przy
czyniła się do poszerzenia zakresu pojęcia 
wirtualizacji konsumpcji10. Zasady funkcjo
nowania portali zakupowych opierają się 
na modelu CPA (cost per action). Oznacza to, 
iż portale zakupowe nie pobierają opłat od 
podmiotów wystawiających swoje usługi 
lub dobra na ich stronach internetowych, tyl
ko prowizje od zawartej transakcji (http://
www.marketingterms.com/dictionary/
cost_per_action/). Zapewniają sprzedającym 
i kupującym wiele korzyści, działają bowiem 
na zasadzie win-win-win. Wskutek tego ko
rzystają na tym również strony internetowe, 
otrzymując procent od każdej udanej trans
akcji (Rudawska i Petljak 2014).

Z punktu widzenia Krakowa jako miejsca 
docelowej podróży turystów ukraińskich na
leżałoby przygotować ofertę taniej wycieczki 
oraz wprowadzić ją do dystrybucji za po
średnictwem proponowanych portali zaku
powych. Od kilku lat portale te działają w 
przestrzeni ukraińskiego Internetu11, starając 
się pozyskać nabywców. Proponują swoim 
ekonsumentom12 zakup różnych usług (głów
nie kosmetycznych, gastronomicznych, edu

9 Pierwszy portal zakupowy, pod nazwą Grou
pon, został uruchomiony w 2008 r. przez A. Ma
sona. Model biznesowy opracowany przez ame
rykańskiego przedsiębiorcę zakładał grupową 
sprzedaż wybranych usług lub produktów, przy 
czym ich wartość była efektem dużej obniżki ce
nowej (http://en.wikipedia.org/wiki/Groupon).

10 Bywalec (2010) definiuje wirtualizację kon
sumpcji jako zwiększanie się zaspokajania po
trzeb za pośrednictwem elektronicznych środ
ków przekazu, w tym Internetu.

11 Na Ukrainie oferty Groupona są dostępne 
w 24 miastach, czyli prawie we wszystkich mia
stach obwodowych tego kraju. Działalność serwi
su zakupowego została zapoczątkowana w 2011 r. 
wraz założeniem Groupon Russia (https://gro
upon.com.ua/).

12 Kompendium wiedzy na temat zachowań 
współczesnych ekonsumentów przedstawiają 
Jaciow i wsp. (2013).

kacyjnych), w tym pakietów turystycznych 
w atrakcyjnych cenach.

W celu uzasadnienia innowacyjnego cha
rakteru opracowanego rozwiązania przyjęto, 
iż zakup vouchera na wycieczkę do Krakowa 
byłby równoważny z posiadaniem dokumen
tu jednoznacznie wskazującego na cel podró
ży turysty. Należy przypomnieć, że obywatel 
Ukrainy, ubiegając się o wizę uprawniającą 
do wjazdu na obszar strefy Schengen, zob
ligowany jest wskazać cel podróży. Najczęś
ciej w przypadku turystów honorowane są 
dokumenty potwierdzające opłacenie rezer
wacji hotelowej. W konsekwencji polskie pla
cówki konsularnodyplomatyczne na Ukrainie 
musiałby traktować zakupione vouchery na 
wycieczkę do Krakowa jako jeden z kluczo
wych załączników, które są wymagane przy 
składaniu wniosku wizowego. Innymi słowy, 
służby dyplomatyczne musiałyby je hono
rować na równi z evoucherami13 lub inny
mi pismami wystawianymi w charakterze 
potwierdzenia celu podróży.

Za ważne działanie marketingowe infor
mujące potencjalnych turystów o Krakowie, 
jak również zachęcające ich do odwiedzenia 
miasta uznano reklamę zewnętrzną14 (out-
door)15. Miejscem realizacji proponowanej 
kampanii reklamowej byłby Kijów16. Pod
stawowa zasada wskazanego instrumentu 
promocji nawiązuje do prostoty. Wskutek 

13 W 2010 r. PIT uruchomiła system elektro
niczny EVOUCHER. Podstawowym celem sys
temu była aktywizacja turystyki przyjazdowej 
do Polski z Ukrainy, Rosji i Białorusi (http://www.
pit.org.pl).

14 W literaturze przedmiotu do jej najpopu
larniejszych nośników zalicza się billboard (o wy
miarach 5,04 × 2,38 m, 6 × 3 m, 8 × 12 m), reklamę 
wielkoformatową umieszczaną na budynkach, 
citylight, ekrany LCD, reklamę na środkach ko
munikacji miejskiej, mobile (tablice reklamowe 
o wielkości billboardu zainstalowane na przy
czepach ciągniętych przez taksówki), tradycyj
ne słupy reklamowe (Augustyn i Florek 2011). 
Zaletą reklamy zewnętrznej jest możliwość do
tarcia do ściśle określonej grupy odbiorców po
przez odpowiednią lokalizację (Szul 2011).

15 Synonimem określenia outdoor jest OOH 
(out-of-home).

16 W wyniku przeprowadzonych badań wła
snych wykazano, iż stolica Ukrainy wygenero
wała najwięcej przyjazdów do Krakowa. 



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

I. MANCZAK 
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa66

tego powierzchnia reklamowa nie może za
wierać zbyt dużo szczegółów, bowiem w swo
im założeniu nie dąży wtedy do przekaza
nia jak największej ilości informacji17. Im 
mniejsza ilość informacji na danej powierzch
ni, tym lepiej są one widoczne (Smalec 2012). 

W świetle przytoczonych wyżej uwag 
można wnioskować, że na billboardzie pro
mującym Kraków na Ukrainie należałoby 
wyeksponować głównie plenery ukazujące 
historyczną część miasta i jego atrakcyjne 
zabytki. Wyniki sondażu zrealizowanego 
w środowisku turystów ukraińskich poka
zały, iż stolica Małopolski kojarzona jest z 
historią18. Dlatego przekaz reklamowy mógł
by być ukierunkowany na ten aspekt. Tym 
samym uwaga odbiorców zostałaby zwrócona 
na kluczowe uwarunkowania sprzyjające 
uprawianiu turystyki miejskiej w Krakowie.

Z badań przeprowadzonych przez Euro
pejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place 
wynika, że reklama zewnętrzna zaliczana 
jest do grupy najbardziej efektywnych19 na
rzędzi promocji jednostek osadniczych20. 
W tym miejscu warto nadmienić, iż zespół 
badawczy ustalił, że w ocenie przedstawi
cieli polskich samorządów najefektywniej
szym narzędziem promocji jest jednak re
klama w telewizji. W tej części rozważań 
zdecydowano się wskazać na kampanię ze
wnętrzną z kilku powodów. Przede wszystkim 
tego typu działanie promocyjne mogłyby 
odgrywać rolę pilotażu oraz stanowić do
skonałą okazję do rozpoznania profilu od
biorców przekazów reklamowych na Ukrainie. 
Ponadto wymagałoby nawiązania współ
pracy z miejscową agencją reklamową spe

17 Bernstein (2005) wskazuje na osiem ele
mentów prawidłowego przekazu reklamowego: 
prostotę, śmiałość, dominację jednego elementu, 
skrótowość informacji, czytelność i odpowiednią 
wielkość czcionki, kontrastowość barw, zgodność 
z wizerunkiem marki.

18 Uwaga ta nawiązuje do badań własnych 
autorki, zrealizowanych w 2013 r.

19 W relacji ponoszonych nakładów do osiąg
niętych efektów.

20 Omawiane badanie zostało zrealizowane 
w 2012 r. wśród szefów biur promocji urzędów 
marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz 
urzędów powiatowych. Jego wyniki są dostępne 
w formie raportu (Florek i wsp. 2013).

cjalizującą się w przygotowaniu reklamy 
zewnętrznej. W przyszłości kolejny etap kam
panii marketingowej mógłby się opierać 
na reklamie w telewizji ukraińskiej. 

Z punktu widzenia badanej materii istotne 
znaczenie ma udział Krakowa w targach tu
rystycznych odbywających się na Ukrainie. 
W literaturze przedmiotu, a także w prakty
ce gospodarczej, targi traktowane są jako 
szczególna instytucja skupiająca podmioty 
wybranej branży w skali kraju (Mruk i Kuca 
2006). Należałoby zatem rozważyć udział 
miasta w tego typu przedsięwzięciu wysta
wienniczym. Targi, będąc rodzajem instytu
cji rynkowej, wciąż rozpatrywane są jako 
wyjątkowe wydarzenie, dlatego udział w nich 
zajmuje ważne miejsce wśród działań marke
tingowych podejmowanych przez podmioty 
gospodarcze (Betz 2009, Kellezi 2013), jak 
również jednostki terytorialne (Kowalik 
2011). Można uzasadnić to tym, że mają one 
przede wszystkim niekwestionowane zalety 
funkcjonalne i odgrywają inspirującą rolę 
w kształtowaniu kontaktów na coraz bardziej 
złożonym i nieprzejrzystym rynku (Szrom
nik 2012).

Znaczącym wydarzeniem targowym Ukra
iny są targi UITT21. Stanowią one miejsce 
spotkania touroperatorów, międzynarodo
wych przedstawicielstw oraz pośredników 
turystycznych prowadzących działalność 
w tym kraju. Impreza odbywa się dwa razy do 
roku (wiosną i jesienią) w nowoczesnym 
ośrodku wystawowotargowym Między
narodowego Centrum Wystawowego  
(  , http://
mvcexpo.com.ua/ru/). Jej organizację wspie
rają agendy rządowe Ukrainy oraz Ukraińska 
Izba Turystyki ( ). 
Lokalna branża turystyczna traktuje targi 
UITT jako miejsce podejmowania dialogu 
odnośnie do przyszłych kierunków rozwoju 
turystyki, jak również nawiązywania kon
taktów biznesowych.

21 UITT (The Ukraine International Travel 
& Tourism Exhibition) ma akredytację presti
żowej organizacji, jaką jest Światowe Stowarzy
szenie Przemysłu Targowego UFI (The Global 
Association of the Exhibition Industry) (http://
www.uittkiev.com/ru/exhibition/about/). 
Zrzesza ono wiodących organizatorów targów, 
jak również właścicieli terenów targowych.
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Po zapoznaniu się z programem ostat
niej imprezy UITT stwierdzono, że Polska nie 
była na niej reprezentowana22. Z oczywis
tych powodów wśród wystawców znalazło 
się stosunkowo dużo reprezentantów ukra
ińskiej branży turystycznej. Ich zdecydo
waną większość stanowiły podmioty zajmu
jące się obsługą turystyki przyjazdowej do 
Ukrainy, jak również wyjazdowej do takich 
państw, jak Bułgaria, Węgry, Turcja, Izrael czy 
też Tajlandia. Stoiska wystawców zostały 
przygotowane dzięki wsparciu narodowych 
organizacji turystycznych działających w 
imieniu destynacji przyjmujących turystów 
ukraińskich. Przykładowo Gruzja i Grecja 
były reprezentowane jako państwa. Warto 
nadmienić, że poza biurami turystycznymi 
Bułgarii w omawianych targach wzięły udział 
niektóre miasta tego kraju. Na targach były 
obecne reprezentacje samorządów takich 
miast, jak Warna, Primorsko, Popowo i Ra
zgrad. Wśród uczestników targów nie zabra
kło przedstawicieli branżowych czasopism23 
Ukrainy oraz portali internetowych24. 

W świetle przedstawionych argumentów 
przyjęto, iż udział Krakowa w targach UITT 
jest zalecany z kilku powodów. Przede wszyst
kim może stanowić okazję do przedstawie
nia oferty znaczącego ośrodka turystycznego 
Polski, w tym Europy ŚrodkowoWschodniej. 
Dodatkowo stwarza szansę zarysowania wa
runków współpracy miasta z ukraińskimi 
organizatorami turystyki. Wystąpienie Kra
kowa na przywołanych targach miałoby na 
celu wyeksponowanie atutów turystycznych 
miasta oraz atrakcji turystycznych zlokali
zowanych wokół niego (m.in. Kopalni Soli 
w Wieliczce i w Bochni, Ojcowa, Pieskowej 
Skały, Zakopanego). W konsekwencji przy
gotowanie stoiska targowego wymagałoby 
nawiązania współpracy między podmiotami 

22 Targi te odbyły się w dniach 26–27 marca 
2014 r.

23 Własne stoiska miały takie czasopisma bran
żowe, takie jak „UTG” (Ukraińska Turystyczna 
Gazeta), „MANDRY”, „ ” (Świat Tu
rystyki), „ ” (Turystyka 
Między narodowa).

24 Turystyczne portale reprezentowane na 
targach UITT to:  (http://master
tura.com.ua/) oraz OTPUSK.COM (http://www.
otpusk.com/).

lokalnej branży turystycznej oraz samo
rządami terytorialnymi wybranych miej
scowości turystycznych Małopolski25. 

W dalszej części rozważań zwrócono 
uwagę na te działania marketingowe, które 
należałoby zrealizować w Krakowie. Istot
nym aspektem prezentowanych zagadnień 
wizyty studyjne26. Będą one rozumiane są 
jako wielodniowe wyprawy o charakterze 
kulturowoedukacyjnym, ze ściśle określo
nym programem, niewielką liczbą uczest
ników, podczas których pod kierunkiem wy
kwalifikowanego pilotaprzewodnika zwiedza 
się wybrany kraj, region lub szlak kulturowy 
(Mikos von Rohrscheidt 2009). Przywołana 
definicja wyznaczyła charakterystyczne cechy 
omawianych wypraw pod względem miejsca 
organizacji, czasu trwania, tematyki, a także 
liczby osób uczestniczących oraz prowa
dzących wybrane elementy programu. 

Do przygotowania scenariusza wizyty 
studyjnej należałoby powołać kompetent
ny zespół. Praktyka biznesowa pokazuje, 
iż zazwyczaj ekspertami w zakresie specy
fiki wybranych segmentów geograficznych 
rynku turystycznego destynacji są biura tu
rystyczne, piloci oraz przewodnicy zajmu
jący się obsługą jego reprezentantów. Zatem 
program wizyty studyjnej powinien być wy
padkową zaleceń wypracowanych na drodze 
konsultacji samorządu gospodarczego z prak
tykami mającymi doświadczenie w obsłudze 
turystów z Ukrainy.

Jak już uznano wyżej, miejscem organi
zacji proponowanych wizyt winien być przede 
wszystkim Kraków. Ich program należałoby 
realizować w ciągu kilku dni27. Program zwie
dzania miałby zakładać poznanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego oraz nowoczesnych 
obiektów zagospodarowania miasta. Nale
żałoby zaprezentować takie nowoczesne 
obiekty, jak Centrum Kongresowe, Hala 
WidowiskowoSportowa Kraków Arena, 
Międzynarodowe Centrum TargowoKon
gresowe EXPO Kraków.

25 Sukces wystąpienia byłby uzależniony od 
zaangażowania poszczególnych realizatorów w 
jego przygotowanie.

26 Wizyty studyjne przyjmują przede wszyst
kim formę podróży grupowych.

27 Zalecany czas trwania wizyty to 5–7 dni.
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Do sprawowania funkcji przewodnika 
turystycznego28 należałoby wyznaczyć osobę 
mającą doświadczenie zawodowe oraz sto
sowne uprawnienia pozwalające na opro
wadzanie po wybranych obiektach muzeal
nych Krakowa. Z obserwacji autorki wynika, 
iż goście z Ukrainy kwalifikują się do grupy 
turystów kulturowych, dlatego w trakcie wizyt 
studyjnych warto wyeksponować nie tylko 
zabytkową architekturę Starego Miasta, ale 
także instytucje muzealne29.

Adresatami omawianych wizyt winni być 
przedstawiciele samorządu gospodarczego 
Ukrainy, reprezentanci opiniotwórczych por
tali branżowych i czasopism turystycznych 
oraz blogerzy zajmujący się na łamach swoich 
portali tematyką turystyczną30. Zwłaszcza 
ci ostatni adresaci stanowią ważną grupę 
docelową. Z początkiem XXI w. nastąpił 
szybki rozwój blogów, skutkujący powsta
niem blogosfery31. W dzisiejszych czasach in
ternauci są nie tylko odbiorcami komunika
tów – występują również w roli nadawców 
komunikatów marketingowych. Wskutek 
tego konsumenci sami nieodpłatnie dostar
czają wielorakich informacji na swój temat 
(Konopka 2011), w tym także o destynacjach 
turystycznych.

Jako kolejne działanie aktywizujące ukra
ińską turystykę przyjazdową do Krakowa za
proponowano przygotowanie materiałów 
promocyjnych w ukraińskiej wersji języko
wej. W mieście w strategicznych miejscach 
dla turysty znajdują się punkty InfoKraków. 
Nad siecią InfoKraków sprawuje opiekę Kra
kowskie Biuro Festiwalowe (KBF). Jego pod
stawowym celem jest prowadzenie całościo
wego, zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej i kulturalnej (www.infokra
kow.pl). W wyszczególnionych punktach 

28 Jak również opiekuna grupy.
29 W tej części rozważań chodzi głównie  

o takie instytucje, jak Zamek Królewski na Wawelu, 
Katedra Wawelska, Galeria Sukiennice, podzie
mia Rynku Głównego oraz Fabryka Schindlera.

30 Organizacją wizyt studyjnych zajmuje się 
POT. Jej oferta skierowana jest do zagranicz
nych i krajowych dziennikarzy, zagranicznych 
touroperatorów i VIPów (http://www.pot.gov.
pl/dzialania/l/podrozestudyjne).

31 W ten sposób zrodził się nowy rodzaj ma
sowego komunikowania – samokomunikacja (By
walec 2010).

dystrybuowane są różnego rodzaju mate
riały promocyjne dla gości krajowych oraz 
zagranicznych odwiedzających Kraków32. 
Z obserwacji autorki wynika, iż szczególnym 
zainteresowaniem wśród turystów ukraiń
skich cieszą się plany miasta33. Jednak punkty 
informacji turystycznej nie mają w swojej 
ofercie żadnych materiałów promocyjnych 
w języku ukraińskim. Wskutek tego goście 
z Ukrainy najczęściej korzystają z pozycji ro
syjskojęzycznych. W celu wypełnienia ist
niejącej luki należałoby przygotować fol
dery w ukraińskiej wersji językowej. Dobry 
przykład miejsca w przestrzeni zabytkowego 
Krakowa, w którym jest dostępna informacja 
turystyczna w zdecydowanej większości języ
ków obcych, stanowi kościół Mariacki. Wraz 
z biletem wstępu na zwiedzanie ołtarza Wita 
Stwosza turysta otrzymuje krótki folder w 
wybranej wersji językowej. Obecnie informa
tory dystrybuowane są w 27 wersjach języ
kowych.

Ważną rolę informacyjną dotyczącą de
stynacji turystycznej pełnią internetowe 
kanały przekazu. Do tej grupy zaliczane są 
portale miejskie. W literaturze przedmiotu 
podkreśla się, iż cechą wyróżniającą takie 
serwisy internetowe jest otwartość, rozu
miana nie tylko jako możliwość prezentowa
nia wizerunku miasta i promowania turystyki 
miejskiej poprzez rozmaite kanały komuni
kacji (tekst, obraz, dźwięk), ale przede wszyst
kim jako łatwość interakcji pomiędzy pod
miotami odpowiedzialnymi za strategię 
promocyjną miasta a internautami z różnych 
powodów zainteresowanych tą strategią 
(Ćwiklińska 2012). 

Główny portal internetowy Krakowa to 
krakow.pl (http://www.krakow.pl). Warto 
nadmienić, iż nie jest to portal skierowany do 
turystów czy gości odwiedzających miasto. 
Zamieszczane na nim informacje mają cha
rakter ogólny oraz dedykowane są mieszkań
com. Miasto prowadzi także inne sprofilowane 
serwisy informacyjne. Z punktu widzenia 
podjętych rozważań szczególne znaczenie 
mają takie, jak infokrakow.pl (http://www.
infokrakow.pl) oraz krakow.travel (http://

32 Głównie plany miasta, foldery, ulotki, kar
nety.

33 Najczęściej turyści są mile zaskoczeni tym, 
iż plany są bezpłatne.
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www.krakow.travel/). Ten pierwszy pełni 
rolę platformy internetowej scalającej sys
tem informacji miejskiej, drugi natomiast 
stanowi kluczowe źródło wiedzy dla tury
stów przebywających w Krakowie lub dopiero 
planujących wyjazd do Krakowa34. Portal 
krakow.travel informuje przyjezdnych o spo
sobach organizacji pobytu turystycznego, 
jak również o bieżących wydarzeniach kul
turalnych miasta. Jest dostępny w kilku wer
sjach językowych: angielskiej, niemieckiej, 
francuskiej oraz czeskiej35. Zastanawiająca 
jest zwłaszcza ta ostatnia wersja językowa. 
W ostatnich kilku latach przyjazdy czeskich 
turystów kształtowały się na podobnym po
ziomie jak ukraińskich. Czeski i ukraiński 
segment geograficzny generują taką samą 
liczbę turystów, natomiast tylko dla jednego 
z nich prowadzony jest portal w języku naro
dowym. W zaistniałej sytuacji zalecanym 
rozwiązaniem jest przygotowanie ukraiń
skiej wersji portalu krakow.travel. Dostęp 
do informacji o mieście w Internecie może 
ułatwić turystom ukraińskim przygotowanie 
programu pobytu w Krakowie.

Następnym proponowanym działaniem 
jest organizacja spotkań biznesowych w celu 
nawiązania współpracy pomiędzy krakow
skimi i ukraińskimi biurami podróży. W no
menklaturze branży turystycznej spotkania 
branżowe definiowane są często jako work
shopy. Najczęściej z takim określeniem au
torka spotykała się, prowadząc rozmowy z 
menedżerami znającymi specyfikę rynku tu
rystycznego Ukrainy. Należy dodać, iż work
shopy cieszą się zainteresowaniem w środo
wisku praktyków, jak również pełnią rolę 
ważnych wydarzeń branżowych. Jako przy
kład może posłużyć polskorosyjski work
shop w Kaliningradzie. Ostatnia tego typu 
impreza odbyła się 9 kwietnia 2014 r. (http://
ttg.com.pl/polskorosyjskiworkshopw
kaliningradzie/). Podejmowanie tego typu 
spotkań ma uzasadnienie ze względu na spe
cyfikę rynku turystycznego Ukrainy. Przede 

34 Portal prowadzi KBF, natomiast nadzór 
nad jego funkcjonowaniem sprawuje Wydział 
Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu 
Miasta Krakowa.

35 Niewątpliwie należałoby poszerzyć ofertę 
niniejszego portalu o takie języki jak włoski, hisz
pański, rosyjski, ukraiński.

wszystkim brakuje na nim touroperatorów 
specjalizujących się w sprzedaży wycieczek 
do Polski36. Z badań przeprowadzonych przez 
POT wynika, iż ukraińskie biura podróży 
sprzedające polską ofertę są stosunkowo nie
duże, a co za tym idzie, nie posiadają własnej 
sieci agencyjnej. W zaistniałej sytuacji pro
ponują programy pakietowe, z możliwością 
zwiedzenia kilku krajów europejskich, w tym 
także Polski37 (Analiza rynków… 2013). Za
tem turystom nie są proponowane wycieczki 
wyłącznie do Polski, zakładające pobyt w 
Krakowie oraz innych atrakcyjnych mia
stach kraju.

W literaturze przedmiotu klasyfikacja 
współpracy w turystyce wyodrębniana jest 
na podstawie różnych kryteriów (Jamal i Getz 
1995, Bramwell i Sharmann 1999). Zalecane 
wyżej działanie marketingowe to wynik 
zastosowania kryterium podmiotowego38. 
W konsekwencji wytypowano podmioty 
działające w branży turystycznej Polski 
i Ukrainy, które bezpośrednio zajmują się 
obsługą turystów odwiedzających Kraków. 
Inicjowanie wspólnych spotkań polskoukra
ińskich może zaowocować nawiązaniem 
współpracy. Każdy rodzaj współpracy biz
nesowej z upływem czasu tworzy rozległe 
więzi ekonomiczne, techniczne i społeczne 
(Światowiec 2006). Tym samym stanowi 
przyczynek do budowania układów partner
skich, w tym także sieci międzynarodowych. 
W zaproponowanym układzie polskie biura 
turystyczne będą występować w charakterze 
dostawców krakowskiego produktu turys
tycznego, natomiast przedsiębiorcy z Ukra
iny jako jego nabywcy. 

Jako temat przewodni spotkań organi
zatorów turystyki z Krakowa i Ukrainy 
uznano prezentację profilu ich działalno
ści oraz oferty, wyznaczającej kierunki po
tencjalnej współpracy. Szczególną uwagę 
należałoby zwrócić na bazę hotelową Kra
kowa. Wynika to z faktu, iż w ukraińskich 
biurach podróży panuje przekonanie o wy
sokim standardzie oferowanym przez pol

36 Może to tłumaczyć, dlaczego Polska nie była 
reprezentowana na targach UITT.

37 Przywołana uwaga jest również wynikiem 
obserwacji zawodowych autorki.

38 Szerzej kryteria współpracy w turystyce 
omawia Czernek (2012).



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

I. MANCZAK 
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa70

skie obiekty hotelowe (Analiza rynków… 
2013). Poza tym turyści z Ukrainy, decydując 
się na usługi biura turystycznego przy orga
nizacji wyjazdu zagranicznego, często ko
rzystają z możliwości rezerwacji hotelowej. 
Należałoby zatem szerzej poinformować 
ukraińskich touroperatorów o ofercie kra
kowskich obiektów hotelowych. Istotnym 
elementem wizyty przedsiębiorców z Ukrainy 
w Krakowie byłoby zwiedzanie wybranych 
hoteli, jak również wycieczka mająca na celu 
prezentację zabytkowej części miasta.

Jako ostatnie działanie realizowane w 
Krakowie zaproponowano udział ukraiń
skich organizatorów turystyki w targach 
branżowych39. Od ponad dwóch dekad w 
mieście odbywają się Międzynarodowe Targi 
Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORE
CA40. Należy nadmienić, iż sektor HORECA 
stanowi kluczowy dział gospodarki Unii Eu
ropejskiej (Employment… 2012), w tym także 
Polski. W środowisku biznesowym przywo
łana impreza krakowska uznawana jest za naj
większe jesienne spotkanie krajowej branży 
turystycznej (Bosiacki i wsp. 2010). Jej or
ganizatorem jest przedsiębiorstwo Targi 
w Krakowie.

Targom HORECA towarzyszą jeszcze 
dwie inne imprezy. Są to Targi Artykułów 
Spożywczych i Napojów dla Gastronomii 
GASTROFOOD oraz Międzynarodowe Tar
gi Wina ENOEXPO41. Wskutek tego na trzech 
imprezach targowych prezentowana jest peł
na oferta wyposażenia dla restauracji, barów, 
kawiarni, cukierni, stołówek, pizzerii oraz 
hoteli i innych obiektów noclegowych, a także 
oferta artykułów spożywczych i napojów 
dla gastronomii oraz oferta win z całego świa
ta42 (http://www.targi.krakow.pl).

39 W ramach osobnej wizyty, dedykowanej tyl
ko targom odbywającym się w Krakowie.

40 Sektor HORECA zrzesza przedsiębiorstwa 
turystyczne świadczące usługi hotelarskoga
stronomiczne. Termin HORECA funkcjonuje w 
słownictwie branżowym od 1949 r. W owym czasie 
właściciele hoteli, restauracji i kawiarni utworzyli 
w Zurychu organizację w obronie własnych praw 
(http://www.tourismstrategy.eu/). 

41 W tych targach uczestniczą także wy
stawcy z Ukrainy.

42 Wystawcy zagraniczni reprezentują takie 
kraje, jak Austria, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Tur

Na potrzeby prowadzonych rozważań 
przyjęto, iż zaproszenie ukraińskich orga
nizatorów turystyki na targi turystyczne do 
Krakowa może mieć kilka powodów. Przede 
wszystkim ich udział w imprezie może być 
potraktowany jako działanie informujące 
o ofercie targowej pod kątem przygotowania 
przyszłych programów turystycznych dla 
rynku ukraińskiego. Dodatkowo poprzez 
prezentację imprezy wzmacniany jest wi
zerunek Krakowa jako ośrodka skupiające
go branżę turystyczną nie tylko Polski, ale 
również Europy ŚrodkowoWschodniej. Z 
obserwacji zawodowych autorki wynika, iż 
obecnie potencjał targowy Krakowa jest nie
dostatecznie wykorzystany w strategii mar
ketingowej miasta. Kraków, będąc miastem 
targowym najbliżej usytuowanym względem 
Ukrainy, ma wszelkie predyspozycje do po
zyskania odwiedzających z tego kraju zain
teresowanych udziałem w imprezach tar
gowych.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowany program działań marke
tingowych wspierający rozwój ukraińskiej 
turystyki przyjazdowej do Krakowa stano
wi próbę wskazania tylko wybranych in
strumentów. Przede wszystkim szczegóło
wej analizie poddano te z nich, które mogą 
być najbardziej skuteczne w odniesieniu do 
badanego segmentu geograficznego. Scharak
teryzowane propozycje wyznaczają poten
cjalne kierunki przedsięwzięć dedykowa
nych wzmocnieniu postrzegania Krakowa 
jako atrakcyjnej destynacji turystycznej 
wśród obywateli Ukrainy. Sformułowane 
zalecenia adresowane są do podmiotów dzia
łających na rzecz rozwoju turystyki w Kra
kowie oraz reprezentujących lokalną bran
żę turystyczną. Ponadto ich implementacja 
w praktyce gospodarczej mogłaby się przy
czynić do wzmocnienia konkurencyjności 
Krakowa jako znaczącego ośrodka Europy 
ŚrodkowoWschodniej, jak również stano
wić podstawę do rozwoju współpracy pol
skoukraińskiej w sferze turystyki.

cja, Włochy, USA, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Por
tugalia, Rumunia, RPA, Słowenia, Węgry, Włochy.



ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 46     AWF WE WROCŁAWIU 

I. MANCZAK 
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa 71
BIBLIOGRAFIA

Analiza rynków zagranicznych na podstawie 
sprawozdań polskich ośrodków informacji 
turystycznej (2013), POT, Warszawa.

Artyshuk O. (2010), Indywidualne pakiety tu
rystyczne w turystyce kulturowej, Turysty-
ka Kulturowa, 9, 4–24, http://turystykakul
turowa.org /ojs / index.php/tk /ar t ic le /
view/369 [dostęp: 09.06.2014].

Augustyn A., Florek M. (2011), Strategie promocji 
jednostek samorządu terytorialnego – zasady 
i procedury, Fundacja Best Place – Europejski 
Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.

Bernstein D. (2005), Billboard: reklama otwartej 
przestrzeni, PWN, Warszawa.

Betz M. (2009), Messen als Instrument zur Ge
schäftsanbahnung auf Industriegütermärk
ten, praca doktorska, Sankt Gallen Univar
sität, Sankt Gallen.

Bosiacki S., HołdernaMielcarek B., Kuczyński J. 
(2010), Targi jako instrument komunikacji 
marketingowej w turystyce, Zeszyty Naukowe 
UE w Poznaniu, 136, 76–85.

Bramwell B., Sharmann A. (1999), Collaboration 
in local tourism policymaking, Annals of 
Tourism Research, 26 (2), 392–415.

Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospo
darczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.

CabanPiaskowska K. (2012), Karta turystyczna 
jako przykład organizacji sieciowej z udziałem 
administracji publicznej, Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Oeconomica, 270, 267–274.

Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpra
cy na rzecz rozwoju współpracy w regionie, 
Proksenia, Kraków.

Ćwiklińska J. (2012), Oficjalne portale miast w 
procesie promowania turystyki miejskiej, Ze-
szyty Naukowe UE w Katowicach, Studia Eko-
nomiczne, 119, 141–152.

Dąbrowska A., JanośKresło M., Wódkowski A. 
(2009), Eusługi a społeczeństwo informacyjne, 
Difin, Warszawa.

Decelle X. (2004), A conceptual and dynamic ap
proach to innovation in tourism, OECD, http://
www.oecd.org/cfe/tourism/34267921.pdf 
[dostęp: 03.06.2014].

Employment and industrial relations in the ho
tels and restaurants sector (2012), European 
Foundation for the Improvement of Living and 
Working Sector, Dublin, http://www.euro
found.europa.eu/eiro/studies/tn1109011s/
tn1109011s_9.htm [dostęp: 14.06.2014].

Florek M., Górski J., Jankowska M., Mikołaj
czyk A. (2013), Top promocji polskich miast, 
powiatów i regionów, Fundacja Best Place – 
Europejski Instytut Marketingu Miejsc, War
szawa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupon [dostęp: 
11.06.2014].

http://mastertura.com.ua/ [dostęp: 12.06.2014].
http://mvcexpo.com.ua/ru/ [dostęp: 12.06.2014].
http://ttg.com.pl/polskorosyjskiworkshopw

kaliningradzie/ [dostęp: 16.09.2014].
http://www.europeancitycards.com [dostęp: 

12.06.2014]. 
http://www.gdansk4u.pl/kartaturysty [dostęp: 

12.06.2014].
http://www.infokrakow.pl [dostęp: 12.06.2014].
http://www.krakow.pl [dostęp: 12.06.2014].
http://www.krakow.travel/ [dostęp: 12.06.2014].
http://www.krakowcard.com/ [dostęp: 09.06.2014]. 
http://www.marketingterms.com/dictionary/

cost_per_action/ [dostęp: 10.06.14].
http://www.otpusk.com/ [dostęp: 11.06.2014].
http://www.pit.org.pl [dostęp: 11.06.2014].
http://www.pot.gov.pl/dzialania/l/podrozestu

dyjne [dostęp: 14.06.2014].
http://www.poznan.pl/mim/turystyka/infor

macjeogolne,p,581.html [dostęp: 16.09.2014].
http://www.targi.krakow.pl [dostęp: 14.06.2014].
http://www.tourismstrategy.eu/ [dostęp: 

14.06.2014].
http://www.uittkiev.com/ru/exhibition/about/ 

[dostęp: 10.06.2014].
https://groupon.com.ua/ [dostęp: 10.06.2014].
Jaciow M., StołeckaMakowska A., Wolny R. 

(2013), Econsumer in Europe. Compara
tive analysis of behaviours, Helion, Gliwice.

Jamal T.B., Getz D. (1995), Collaboration theory 
and community tourism planning, Annals 
of Tourism Research, 22 (1), 186–204.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), 
Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, 
zarządzanie, PWE, Warszawa.

Kellezi J. (2013), The effectiveness of trade shows 
in global competition, European Academic 
Research, 1 (3), 265–274.

Konopka B. (2011), Przebić się do metafory, 
Marketing w Praktyce, 10, 43–45.

Kowalik I. (2011), Wpływ targów na międzynaro
dowy wizerunek miast, [w:] Mruk H. (red.), 
Znaczenie targów dla rozwoju gospodarcze
go, PIPT, Poznań, 89–99.

Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, 
Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.

Mikos von Rohrscheidt A. (2009), Podróże stu
dyjne jako klasyczna forma turystyki kulturo
wej, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohr
scheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki 
kulturowej, AWF, Poznań, 119–156.

Mruk H., Kuca A. (2006), Marketing targowy. Va
demecum wystawcy, Polska Korporacja Tar
gowa, Poznań.

NajdaJanoszka M. (2013), Zatrzymywanie war
tości z innowacji przez mikro, małe i średnie 



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

I. MANCZAK 
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa72

przedsiębiorstwa turystyczne, Przegląd Or-
ganizacji, 7, 20–26.

Nalazek M. (2010), Internetowe kanały dystry
bucji na rynku turystycznym, Difin, War
szawa.

Pawlicz A. (2012), Eturystyka, WN PWN, War
szawa.

Prylińska M., Ratkowska P. (2009), City break – 
próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska 
w odniesieniu do polskiego rynku usług tury
stycznych, Turystyka Kulturowa, 10, 4–16, 
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.
php/tk/article/view/401 [dostęp: 09.06.2014].

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Ra
port końcowy 2010, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, Kraków, http://www.mot.
krakow.pl/media/badanieruchuturystycz
nego/badania_ruch_tur_2010.pdf [dostęp: 
26.06.2014].

Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku. Ra
port końcowy 2011, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, Kraków, http://www.mot.kra
kow.pl/media/badanieruchuturystycznego/
badania_ ruch_tur_ 2011.pdf [dostęp: 
26.06.2014].

Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku. Ra
port końcowy 2012, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, Kraków, http://www.mot.kra
kow.pl/media/badanieruchuturystyczne
go/badania_ruch_tur_2012.pdf [dostęp: 
26.06.2014].

Rudawska E., Petljak K. (2014), Charakterystyka 
zachowań klientów serwisów zakupów gru
powych w Polsce, [w:] Czubała A., Hadrian P., 
Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25leciu gospo
darki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, 
564–573.

Smalec A. (2012), Reklama zewnętrzna w komu
nikacji marketingowej w miast i regionów, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Problemy Zarządzania, Finansów i Marke-
tingu, 709, 23, 399–410.

Staszewska J. (2008), Skuteczność promocji mar
ketingowej pakietów usług turystycznych, 
Unikat 2, Katowice.

SurówkaMarszałek D. (2011), Proaktywność firm 
w tworzeniu radykalnych innowacji, Kwar-
talnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 33–39.

Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Mia
sto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków.

Szul E. (2011), Outdoor – skuteczne medium re
klamy?, Zeszyty Naukowe WSZB w Krako-
wie, 22, 48−63.

Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na rynku 
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Tidd J., Bessant J. (2013), Zarządzanie innowa
cjami, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski 
w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa, 
http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/
mspor t /a r t ic le _ at tachment s /at t ach
ments/9789/original/Zagraniczna_turysty
ka_przyjazdowa_w_2010.pdf?1334719051 
[dostęp: 26.06.2014].

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski 
w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa, 
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/
mspor t /a r t ic le _ at tachment s /at t ach
ments/47066/original/Zagraniczna_tury
styka_przyjazdowa_do_Polski_w_2012_
roku.pdf?1375438064 [dostęp: 26.06.2014].

Żabiński L. (2014), Produkty innowacyjne a współ
czesne uwarunkowania ich rozwoju, [w:] Czu
bała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Mar
keting w 25leciu gospodarki rynkowej w 
Polsce, PWE, Warszawa, 175–182.

Praca wpłynęła do Redakcji: 09.07.2014
Praca została przyjęta do druku: 09.08.2014

Adres do korespondencji:
Iryna Manczak
Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31510 Kraków
email: manczaki@uek.krakow.pl


