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Miejsce strategii w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej  
na przykładzie Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana”

Streszczenie 

Celem rozważań jest wykazanie, że zastosowanie badań marketingowych oraz 
intensywnej komunikacji marketingowej, w której główną rolę odgrywa Internet, 
może przyczynić się do wykreowania właściwej strategii biznesowej na rynku tury-
stycznym. Istotny jest również dobór kadr. W pracy wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego, zbadano wszystkich gości ośrodka. Stwierdzono, że wnikliwe, 
wyczerpujące badania gości przyczyniają się do podniesienia jakości usług. Wysoki 
standard wyposażenia i warunki materialne są ważne, lecz konkuruje się usługami 
dodatkowymi. Do praktycznych implikacji w stosunku do kadry zarządzającej za-
liczyć można: zatrudnienie reagującego, kompetentnego i empatycznego persone-
lu, wdrażanie idei nowoczesnego marketingu partnerskiego, położenie nacisku na 
promocję. Dla turystów najdogodniejszym źródłem informacji i rezerwacji wcza-
sów jest Internet. Nie mniej ważne jest uświadomienie sobie przez nich, że wczasy 
organizowane są dla ściśle określonych segmentów, np. wczasy rodzinne dla osób 
o średnich dochodach. Oprócz tego respondenci, przez swoje preferencje, mogą 
mieć wpływ na kształtowanie produktu usługowego. Artykuł ma charakter badaw-
czy.

Słowa kluczowe: ośrodek wypoczynkowy, turysta, badania marketingowe, Inter-
net, oferta.

Kody JEL: M31

Marketing partnerski w usługach

Duży popyt na rynku usług turystycznych przejawia się między innymi konkurencyjno-
ścią podmiotów tego rynku. Żeby działania przedsiębiorstwa turystycznego umożliwiały 
jego prężne działanie i budowę pozycji konkurencyjnej ważne jest, aby przeanalizowane 
zostały możliwe rodzaje działania i obrana została odpowiednia strategia. Marketing stano-
wiący reakcję na zachodzące na rynku przemiany jest reakcją przedsiębiorców na potrzeby 
nabywców usług turystycznych. Ważne jest, aby kierowali oni swoje działania w taki spo-
sób, by jak najpełniej zaspokoić potrzeby odbiorców. Marketing usług różni się od mar-
ketingu dóbr materialnych przede wszystkim charakterystycznymi właściwościami, które 
mają swe źródło w niematerialnym charakterze usług, kontaktów między pracownikami 
przedsiębiorstwa usługowego z usługobiorcami. Różnica wynika głównie z faktu bezpo-
średnich kontaktów pracowników produkcji usług z ich odbiorcami, co daje możliwość od-
działywania na nich zarówno przez stosowany marketing, jak i proces produkcji (Kielan i in. 
2014, s. 19-23). Wykorzystanie marketingu interakcyjnego pomaga utrwalać więź pomiędzy 
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klientami a firmami usługowymi. W obecnych czasach zastosowanie znajduje marketing 
partnerski (relacyjny), polegający na wytwarzaniu takich powiązań między firmą a klienta-
mi indywidualnymi, które pociągając za sobą wzajemne korzyści, pozwolą na wytworzenie 
stałej relacji. Ten typ marketingu jest niezwykle istotny ze względu na fakt, że stali klienci 
są głównym źródłem dochodu dla usługodawcy (Payne 1996).

Położenie ośrodka

Gmina Ustronie Morskie, leżąca w województwie zachodniopomorskim w obrębie 
Równiny Białogardzkiej i Wybrzeża Słowiańskiego, jest gminą wiejską, usytuowaną w pół-
nocno-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego nad Morzem Bałtyckim – pas nadmorski ma 
długość 11,5 km. Do roku 1998 była przynależna do województwa koszalińskiego. Siedzibą 
gminy jest wieś Ustronie Morskie, a składa się na nią 6 sołectw: Gwizd, Kukinia, Kukinka, 
Rusowo, Sianożęty i Ustronie Morskie. Gmina Ustronie Morskie jest najmniejszą gminą wiej-
ską w powiecie kołobrzeskim, a jej powierzchnia wynosi 5698 ha (Kondracki 2000, s. 27-28). 
Od zachodu gmina Ustronie Morskie sąsiaduje z gminą i miastem Kołobrzeg, od wschodu 
z gminą Będzino, a od południa z gminą Dygowo. Użytki rolne zajmują 57% obszaru gminy, 
a tereny leśne 27%. Formy krajobrazowe są rozmieszczone pasmowo, wśród których na uwagę 
zasługują przede wszystkim (Kępińska, 1982): drobnoziarniste plaże o średniej szerokości 25 
m, wydmy, w większości zalesione, nie występujące w całym pasie nadmorskim, wysoczyzny 
moreny dennej, będącej lekko falistą lub płaską częścią terenu, którą urozmaicają wzniesienia 
moren czołowych lub kem (Jaroszewski i in. 1985). 

Stan ludności gminy na koniec roku 2011 wynosił 3652, z czego kobiety stanowiły 
52,1%1. Zarówno wieś Ustronie Morskie, jak i Sianożęty są podstawą rozwoju turystyki 
gminy. Na terenie gminy działa 120 domów wypoczynkowych, pensjonatów, gospodarstw 
agroturystycznych, hoteli, kwater prywatnych, pól namiotowych i kempingów2. Nie wszyst-
kie obiekty czynne są poza sezonem wakacyjnym, ale amatorzy morza i spokoju poza okre-
sem letnim bez trudu wybiorą dla siebie odpowiedni obiekt. Na terenie gminy funkcjonuje 
lotnisko Kołobrzeg − Bagicz, w którym jest możliwość skorzystania z turystyczno-widoko-
wych lotów motolotnią lub samolotem. Dla odważnych i szukających wrażeń organizowane 
są tandemowe skoki spadochronowe, dzięki którym można zapoznać się ze sportem spado-
chronowym. Skoki organizowane są z wysokości 4 km ze spadochronem dwuosobowym 
w towarzystwie doświadczonego instruktora.

Gminne plaże zyskały certyfikat „Błękitnej Flagi”, a dla amatorów sportów poza morski-
mi atrakcjami, do dyspozycji są basen, kręgielnia i korty w bogato wyposażonym Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym Helios oraz boiska sportowe Orliki. Na terenie gminy można spę-
dzić czas w Forcie Adventure − działa tam tzw. tor przeszkód, strzelnica, paintball, zjazdy na 
linach, wspinaczki na skrzynkach, przeprawy desantowe i przez most linowy. Oferowane są 
także zabawy w poszukiwanie skarbów, rozmaite gry i konkurencje zespołowe z możliwo-

1  http://www.stat.gov.pl [dostęp: 26.11.2012].
2  http://www.mapa.targeo.pl [dostęp: 24.11.2012].
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ścią zorganizowania imprez okolicznościowych3. Co roku w sezonie letnim w gminie można 
bawić się w wesołych miasteczkach, można uczyć się gry w golfa pod okiem instrukto-
rów, a także uczestniczyć w turniejach. Ustronie Morskie w okresie wakacji staje się Letnią 
Stolicą Satyry i Dobrego Humoru, co roku odbywają się tu Międzynarodowe Warsztaty 
Artystyczne „Morka”, podczas których zbierają się najlepsi karykaturzyści. Przez teren gmi-
ny przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa nr 10, która w Ustroniu Morskim, biegnąc 
wzdłuż brzegu Bałtyku, łączy się z Międzynarodowym Szlakiem Pieszym E-9, Rowerowym 
Szlakiem Turystycznym, który pozwala na zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi gmi-
ny, a także z Błękitnym Szlakiem Pieszym, prowadzącym do najstarszych polskich dębów.

Szlak Pieszy prowadzący do najstarszych w Polsce dębów ma długość 31 km i ciągnie 
się do Lasu Kołobrzeskiego. Znajduje się tu wiele bogactw przyrodniczych, w tym bagna. 
Międzynarodowy Szlak Pieszy E-9 biegnie przez Europę od Atlantyku, z Brest (Francja) do 
Braniewa (Polska). Z Ustronia Morskiego można powędrować nim w kierunku Kołobrzegu 
(11 km), przez nadmorską promenadę i plażę, przechodząc przez lotnisko w Bagiczu lub 
w drugą stronę, w kierunku Gąsek (8 km). W Gąskach znajduje się 41-metrowa latarnia mor-
ska wybudowana w 1878 roku. Znajdujące się tam złoża magnetytu, powodowały występo-
wanie anomalii magnetycznych, przez które obszar Morza Bałtyckiego w okolicy Gąsek był 
nazywany „Bałtyckim Trójkątem Bermudzkim”. 

Szlak Rowerowy po gminie Ustronie Morskie ma długość 23 km. Pozwala zapoznać się 
między innymi z takimi atrakcjami regionu, jak: kościółek p.w. Matki Bożej Różańcowej 
w Rusowie, który jest jedną z najstarszych pomorskich świątyń chrześcijańskich (ponad 600 
lat), pomniki przyrody w Parku Podworskim: dęby, jesiony, lipy i platan klonolistny Antonii, 
będący jednym z najstarszych drzew tego gatunku w kraju, częściowa budowla wieży zam-
ku krzyżackiego z otaczającą ją fosą w Parku Podworskim, pozostałości pałacowej architek-
tury – pałacyk Damitzów oraz Schröderów.

Gmina Ustronie Morskie to także dobre miejsce dla wędkarzy. Tutejsze czyste wody obfi-
tują w rzadkie gatunki ryb. Poza łowieniem ryb w Morzu Bałtyckim można wędkować w rzece 
Parsęcie uchodzącej do morza w Kołobrzegu oraz rzece Czerwonej wpadającej do morza przy 
wschodniej granicy gminy. Jeśli turyści i mieszkańcy mają ochotę na morską przygodę łowiec-
ką, specjalnie dla nich organizowane są wyprawy morskie na dorsza, podczas których można 
złowić okazy o wadze 5-7 kg, przy czym okazy łowione z brzegu ważą do 2 kg.

Sianożęty zaś, na terenie których znajduje się Ośrodek Wczasowy „Tropicana”, to nad-
morska wieś położona około 1 km na zachód od Ustronia Morskiego. Sianożęty i Rusowo 
to najstarsze miejscowości gminy Ustronie Morskie. Pierwsze wzmianki pochodzą z XII 
w. Osadnictwo biskupów wpływało na powstawanie miejscowości między Koszalinem 
a Kołobrzegiem. Sianożęty powstały w roku 1255, zaś Ustronie Morskie w 1338 r. (Stan... 
2007-2012, s. 46). Początkowo była to niewielka osada rybacka i dopiero po wojnie zaczęła 
przekształcać się w miejscowość nadmorską, w której można było wypocząć. Największy 
rozkwit i korzystanie z walorów uzdrowiskowo-rekreacyjnych miało miejsce w latach sie-
demdziesiątych XX w. 

3  http://www.ustronie-morskie.pl [dostęp: 20.11.2012].
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Przez wieś przechodzą zarówno szlaki turystyczne piesze jak i rowerowe. Kąpielisko 
morskie w Sianożętach w 2011 roku spełniło obowiązkowe wymogi jakości wody w kąpie-
lisku według Dyrektywy Unii Europejskiej4. Zabudowa wsi ciągnie się przez 1,5 km wzdłuż 
brzegu morza. Przestrzeń wiejska ma swobodny układ i jest w trakcie stałej rozbudowy. 
Letniskowy charakter wsi sprawia, że jej rozbudowa rozwija się w stronę morza, w kierun-
ku północnym. Z czasów zabudowy historycznej zachowały się nieliczne obiekty, a wiele 
z nich zostało przebudowanych i zmodernizowanych. Współczesna zabudowa okolicy jest 
zróżnicowana pod względem funkcji i formy (Charakterystyka… 2007-2012, s. 50). W wy-
kazie zabytków umieszczonych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z te-
renu Sianożęt znajdują się między innymi: dawna szkoła (obecnie dom mieszkalny), dom 
młynarza, gospoda oraz 10 domów mieszkalnych z przełomu XIX/XX wieku oraz pierwszej 
dekady XX wieku (Ewidencja… 2007-2012, s. 54-55). 

Jednak w całej gminie bardzo istotny jest wyjątkowy klimat, mający znamiona klima-
tu morskiego, którego mikroklimaty bogate w aerozol morski i jod, a także silne wiatry, 
wpływają na jego leczniczy charakter. Liczba dni gorących waha się od ośmiu do trzynastu. 
Średnia wieloletnia temperatura roczna w Ustroniu Morskim wynosi 7,5-7,9°C, natomiast 
w okresie wiosenno-letnim 13,5-14°C (Kępińska 1982, s. 46). Jednak to przede wszystkim 
czysta woda, szerokie plaże i klifowe wybrzeże sprawiają, że do Ustronia Morskiego co 
roku przybywają tysiące turystów. Brzeg morski jest dosyć stromy, a w najwyższym punkcie 
osiąga 16 m wysokości, co jest rzadko spotykane w rejonie wybrzeża środkowego5. Mola 
w Ustroniu Morskim i Sianożętach stanowią dużą atrakcję dla odwiedzających wybiega-
jąc w morze na ponad 100 m. Gmina Ustronie Morskie, jak wiele nadmorskich kurortów, 
tętni życiem przede wszystkim w okresie wakacyjnym. Jednak dla osób ceniących spokój 
i wpływ natury na organizm człowieka, polecane są odwiedziny także w innych okresach 
roku, kiedy to zarówno Sianożęty, jak i Ustronie Morskie, oferują spokojny wypoczynek, 
a często wzburzone morze jest niezastąpionym źródłem jodu. Niestety, zimna woda nie-
sprzyjająca kąpielom morskim, mała liczba dni słonecznych, krótki sezon i umiarkowana 
liczba zabytków historycznych oraz atrakcji przyrodniczych zmusiła władze gminy do or-
ganizowania imprez oraz zwiększania oferty usług turystycznych i dbałości o ich jakość. 
Władze gminy potrafią wyróżnić gminę wśród innych gmin nadmorskich, ale wyróżnienie 
ośrodków wczasowych jest zadaniem jeszcze trudniejszym i wymaga dużej kreatywności 
i innowacyjnych pomysłów.

Charakterystyka Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Ośrodek Wczasowy „Tropicana” w Sianożętach w obecnej formie funkcjonuje od 2010 
roku. Wcześniej był to Ośrodek Zakładów Naprawczych Taborów Kolejowych w Łapach, 
które nabyły prawo do działki nr 55/7 w Sianożętach o wielkości 1,13 ha wraz z budynkiem 
socjalnym w 1974 roku. Celem zakupu placu było wybudowanie na jego terenie ośrodka 

4  http://www.eea.europa.eu [dostęp: 27.11.2012].
5  http://www.poland24h.pl [dostęp: 26.11.2012].
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wczasowego dla pracowników zakładu. Trwająca trzy lata budowa 26 domków letnisko-
wych typu Eco, zakończyła się w 1979 roku. Materiały budowlane pochodziły z odzysku, 
a każdy domek wyposażony był w dwa pokoje, kuchnię z aneksem oraz toaletą. Dla wszyst-
kich domków zostało udostępnione pomieszczenie z natryskami i dodatkowymi toaletami. 
W latach 80. postanowiono dokonać modernizacji domków ekologicznych, wyburzono 65% 
domków, a na ich miejscu powstały nowoczesne sidingowe domki 3- i 4-osobowe o stan-
dardzie ‘Comfort’. W początkowym okresie działalności ośrodek odwiedzali wyłącznie pra-
cownicy zakładów, jednak z biegiem lat został on udostępniony dla innych turystów. Przez 
ZNTK Łapy organizowane były dwutygodniowe turnusy. W 2009 roku Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego Łapy przeżywały kryzys i ogłoszono upadłość spółki. Ośrodek prze-
szedł w ręce prywatne i stał się rozszerzeniem działalności firmy budowlanej. 

Nowy właściciel, nie chcąc tracić zbliżającego się sezonu letniego, zmuszony był do 
podjęcia odpowiednich działań remontowych, a przede wszystkim marketingowych, aby 
wykreować nowy wizerunek ośrodka i zapewnić zapełnienie miejsc noclegowych. 

Obiekt zmienił nazwę na Ośrodek Wczasowy „Tropicana”. Najpierw dokonano wymia-
ny instalacji elektrycznej. Natomiast w 2011 roku podjęta została całkowita renowacja, wraz 
z wyburzeniem domków Eco i zastąpieniem ich domkami typu „Comfort”. Inwestycja zawie-
rała także nowe wyposażenie domków, nową kanalizację wodną i deszczową, instalację elek-
tryczną, utwardzenie terenu parkingu, stare płyty chodnikowe zostały zastąpione oliwkową 
i grafitową kostką polbrukową. Cały teren zielony został pokryty nową trawą z rolki. W nie-
licznych starych domkach wyremontowano łazienki. Inwestycja ta rozciągała się od początku 
kwietnia do końca maja 2011 roku. Na początku roku 2012 przeprowadzony został remont 
siedmiu domków, w których odnowiono kuchnie i łazienki. Dzięki przeprowadzonym inwe-
stycjom wizerunek ośrodka został całkowicie odmieniony. Z typowego siermiężnego ośrodka 
dla rodzin pracowniczych zyskał świeży, nowoczesny wygląd i został odpowiednio doposa-
żony. Ośrodek składa się z czterdziestu jeden domków. „Tropicana” funkcjonuje sezonowo, 
od maja do września każdego roku. W ofercie ośrodka są domki 3-, 4-, 5- i 6-osobowe oraz 
4-osobowy apartament. Na wyposażenie każdego domku i apartamentu składają się: lodówka, 
czajnik elektryczny, naczynia, TV, radio oraz plażowe parawany. 

Wysoki standard ośrodka, jego wygląd i wyposażenie już nie wystarczają wymagające-
mu turyście, właściciel firmy jest świadomy, że obecnie nie można konkurować niską ceną 
oferując skromne warunki. Jeżeli już osoby decydują się na wypoczynek nad morzem, to li-
czą się ze znacznym wydatkiem, a jeżeli dołączają dzieci, koszty jeszcze bardziej wzrastają. 
Dlatego też właściciel konkuruje z innymi ośrodkami nie tylko wyposażeniem i znakomi-
tym stanem materialnym nieruchomości, ale głównie usługami oraz innowacyjną strategią 
komunikacji marketingowej.

Wyżywienie w ośrodku nie jest obowiązkowe, ale na jego terenie działa stołówka, która 
cieszy się dużą popularnością nie tylko u wczasowiczów z ośrodka „Tropicana”, ale także 
wśród turystów z innych obiektów wypoczynkowych. Jest atutem konkurencyjnym.

Na terenie obiektu organizowane są trzy razy w tygodniu zabawy dla dzieci, w których 
udział mogą wziąć zarówno wczasowicze ośrodka, jak i osoby korzystające ze stołówki. 
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W każdą środę organizowana jest zabawa z clownami, a dwa razy w tygodniu wykwalifiko-
wane opiekunki-animatorki organizują zabawy dla najmłodszych dzieci.

Strategia marketingowa Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana”

Firma powstała niedawno i opracowała samodzielnie swoją strategie działania. Z jednej 
strony, właściciele (firma stała się przedsiębiorstwem rodzinnym) mogą skorzystać z do-
świadczeń innych ośrodków wczasowych, obserwować działanie konkurencji, z drugiej zaś 
chcieliby się wyróżnić wśród wielu innych. Każdy z ośrodków czy pensjonatów prowadzi 
promocję. Występuje zwykle typowa reklama drukowana − pocztówki z obiektem, wizy-
tówki, foldery względnie plakaty oraz reklama zewnętrzna w postaci ogłoszeń i szyldów 
zewnętrznych. Świadomość potrzeby wprowadzenia zaawansowanej strategii marketingo-
wej, szczególnie komunikacyjnej widoczna jest już w podziale obowiązków przypadających 
kierownikowi. Wiele funkcji jest związanych z typowym zarządzaniem: organizowaniem, 
planowaniem, kontrolowaniem, ale wymaga się od kierownika dobrej znajomości zasad 
marketingu, szczególnie w zakresie trzech „P” właściwych marketingowi usług: procesów, 
obsługi klienta i personelu. Właściwie praca menadżera skupia się na utrzymywaniu dobrej 
relacji ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Do zakresu obowiązków kierownika należy: planowanie i prowadzenie działań sprzeda-
żowych na rzecz ośrodka, w tym aktywne zarządzanie i rozwój portfolio klientów, aktyw-
ne pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi klientami 
ośrodka, bieżące monitorowanie wyników, raportowanie kluczowych problemów i osiągnięć 
właścicielowi ośrodka, analiza rynku, zapewnienie wysokiej jakości usługi, maksymalizacja 
przychodów, proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, zdobywanie i analizowanie in-
formacji zwrotnej od klienta, rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów w kon-
taktach z klientami, zarządzanie personelem, rozmowy kwalifikacyjne z pracownikami, za-
trudnianie nowego personelu, organizowanie szkoleń, utrzymywanie ważności certyfikatów, 
organizowanie eventów dla wczasowiczów, ustalanie budżetu na kolejny sezon, rozdzielanie 
przyznanego budżetu na zakup potrzebnego wyposażenia oraz na bieżące remonty.

W Ośrodku Wczasowym „Tropicana” w każdym sezonie przeprowadzane są badania 
sondażowe, dzięki którym właściciel i kierownik ośrodka mają możliwość poznać opinie 
turystów o ośrodku i jego usługach, sposobie poszukiwania przez turystów przedsiębiorstw 
turystycznych, źródle czerpania informacji o potencjalnych miejscach spędzania wakacji, 
a także profilu turystów odwiedzających ośrodek.

Badaniu poddawany jest każdy gość hotelowy. 
Na potrzeby tej pracy wybrano 500 ankiet (2012 rok) pozwalających na przeprowadze-

nie analizy skuteczności badań marketingowych inicjowanych przez ośrodek. Dla potrzeb 
kształtowania strategii komunikacji ważne jest określenie profilu demograficznego turystów 
odwiedzających ośrodek. Zastosowano nielosowy dobór próby − dobór celowy.W grupie 
badanych znajdowało się 250 kobiet i 250 mężczyzn. Strukturę wieku wczasowiczów za-
prezentowano na wykresie 1.
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Najliczniejszą grupę odwiedzających tworzą osoby w wieku 26-35 lat, stanowiąc 40,2%. 
Turyści w wieku 36-45 lat to 20,4% odwiedzających, zaś w wieku 18-25 lat − 19,6%. Osoby 
powyżej 46. roku życia to 17% wczasowiczów. Większość badanych znajduje się w okresie, 
w którym wychowują małe dzieci, więc interesują się wczasami rodzinnymi W celu określe-
nia profilu społeczno-ekonomicznego turystów zapytano ich o wykształcenie oraz dochody. 
Wyniki odnoszące się do poziomu wykształcenia przedstawiono na wykresie 2.

W grupie kobiet najwięcej z nich ma wykształcenie średnie (29,6%) oraz policealne 
(21,2%), natomiast wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowili panowie z wykształce-
niem policealnym (25,6%) oraz wyższym (22,8%). Strukturę dochodów przedstawiono na 
wykresie 3.

Przeszło 55% wczasowiczów odwiedzających Ośrodek Wypoczynkowy „Tropicana” 
uzyskuje zarobki w granicach 2,1 tys. zł do 4 tys. zł netto. W odniesieniu do pozostałych 
przedziałów: poniżej 1 tys. zł zarabia 13% badanych, od 1 tys. zł do 2 tys. zł zarabia 17% 
badanych. Natomiast pensję powyżej 4 tys. zł wskazało 15% badanych. W celu ustalenia 
profilu geodemograficznego poproszono turystów o wskazanie wielkości miejscowości, 
z której pochodzą. Wśród respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby pochodzą-
ce z miast liczących do 50 tys. mieszkańców (31,8%) oraz miast liczących od 51 tys. do 
100 tys. mieszkańców (30,2%). Mniej więcej tyle samo stanowili mieszkańcy wsi (13%) 
oraz dużych (13%) i bardzo dużych miast (12%). Dzięki tym danym dyrekcja ośrodka uzy-
skuje ważne informacje, które pozwolą lepiej dopasować ofertę do ich potrzeb. 

Wykres 1
Struktura wieku wczasowiczów Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku w roku 2012.
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Wykres 2
Struktura wykształcenia wczasowiczów Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Struktura dochodów wczasowiczów Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Źródło: jak w wykresie 1.
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W części zasadniczej badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie poziomu wa-
runków mieszkaniowych w ośrodku, ocenę kadry pracowniczej, czy też wskazanie elemen-
tów wpływających ich zdaniem na jakość oferowanych usług. Na wykresie 4 przedstawiono 
wyniki oceny warunków mieszkaniowych ośrodka.

Warunki mieszkaniowe oferowanie przez Ośrodek Wczasowy „Tropicana” oceniło jako 
bardzo dobre 59,6% badanych, a jako dobre 37,8%. Jedynie dla 2,6% turystów warunki 
mieszkaniowe okazały się dostateczne. Nikt nie określił ich jako niedostateczne lub nie do 
przyjęcia. Badanych poproszono o kolejną ocenę dotyczącą kadry pracowniczej. Wyniki 
ujęto na wykresie 5.

Brak zdania odnośnie do kadry pracowniczej ośrodka wyraziło 4% turystów, co mo-
gło w znacznej mierze wynikać z braku kontaktu z pracownikami. Ponad połowa bada-
nych (53,%) oceniła kadrę bardzo wysoko, a aż 42,% wysoko. Następna kwestia dotyczyła 
czynników, na które turyści najbardziej zwrócili uwagę przebywając w ośrodku. Wśród ba-
danych kobiet najistotniejsze okazały się: lokalizacja ośrodka (35,6%), jego wyposażenie 
(30,4%) oraz oferta rozrywkowo-kulturalna (22,4%). Mężczyźni najchętniej wskazywali zaś 
na ofertę rozrywkowo-kulturalną (38,8%), przystępne ceny (34,8%) oraz lokalizację obiektu 
(13,6%). Najmniej istotne dla kobiet okazały się ceny (3,2%), natomiast dla mężczyzn wy-
posażenie (4,8%). W dalszej części badania poproszono respondentów o wskazanie trzech 
elementów, których poprawa mogłaby uprzyjemnić im wakacyjny pobyt. Dla kobiet były 
to: lepszy stan dróg, większa liczba atrakcji rozrywkowo-kulturalnych oraz niższe koszty 
atrakcji turystycznych. Dla mężczyzn ważne były: obniżenie kosztów, poprawa stanu dróg 
oraz zwiększenie liczby atrakcji kulturalno- rozrywkowych.

Stosunek ceny do jakości jako odpowiedni wskazało około 60% badanych, 23,2% tu-
rystów ceny pobytu w ośrodku określiło jako niskie. Dla przeszło 17,0% turystów ceny są 
wysokie (9,6%) i bardzo wysokie (7,6%). Uzyskany wynik świadczy o korzystnym wizerun-
ku ośrodka i wysokiej jakości oferowanych usług. Najważniejsza część przeprowadzonych 
badań dotyczy jednak kształtowania polityki komunikacji i na tym problemie najbardziej 
skupiły się władze ośrodka wyczuwając trendy i kształtujące się nowe nawyki związane 
z pozyskiwaniem informacji przez turystów dotyczących wypoczynku. Zbadano częstotli-
wość korzystania z Internetu przez wczasowiczów Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana”.

Respondentami są głównie osoby korzystające z Internetu codziennie. Spośród kobiet jest to 
73,2%, zaś z grupy mężczyzn 81,6%. Przy omawianiu tej kwestii poproszono również o wska-
zanie średniej liczby godzin korzystania z Internetu dziennie. W przypadku kobiet wskazywane 
były odpowiedzi od 30 minut do 9 godzin, ze średnim wynikiem 4 godziny. Spośród mężczyzn 
wyniki te kształtowały się od 1 do 12 godzin, ze średnią 7 godzin 30 minut. Na korzystanie 
z Internetu kilka razy w tygodniu wskazało 10,8% kobiet oraz 8,8% mężczyzn. Zbliżone wy-
niki uzyskano w przypadku odpowiedzi „kilka razy w miesiącu”. Sporadycznie z Internetu 
korzysta 6,0% turystek oraz 1,2% turystów ośrodka. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że rekla-
my przedsiębiorstw turystycznych są zauważane podczas korzystania z Internetu. Przeszło 
¾ respondentów zwraca uwagę na tego typu reklamy, w tym 36,9% z nich zawsze, a 63,1% 
czasami. Jednak 22,4% wszystkich badanych nie zwraca uwagi na reklamy podmiotów tu-
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Wykres 4
Ocena warunków mieszkaniowych panujących w Ośrodku Wczasowym „Tropicana”

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5
Ocena kadry pracowniczej Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Źródło: jak w wykresie 1.
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rystycznych w Internecie. Zbadano też, czy reklamy umieszczane w sieci przyczyniają się 
do zmian zachowań nabywczych. Najwięcej badanych wskazało, iż reklamy internetowe 
skłaniają ich do poszukiwania informacji o danym podmiocie turystycznym. Odpowiedź tę 
wskazało 39,2% kobiet oraz 46,0% mężczyzn. Często badani przyznawali się, że kontak-
towali się z przedsiębiorstwami turystycznymi pod wpływem perswazji reklamy (19,1% 
kobiet i 23,8% mężczyzn), a także dokonywali wymiany informacji na forum (14,6% kobiet 
i 11,1% mężczyzn) i rezerwowali miejsca (13,6% kobiet i 11,1% mężczyzn). Rozwijając 
zagadnienie dociekano, na jaki temat najczęściej sprawdzane są opinie w Internecie.

Ponad 56,0% badanych wskazało, iż zawsze sprawdzają informacje na temat hotelu. 
10,9% respondentów zawsze sprawdza opinie w Internecie dotyczące przedsiębiorstwa tu-
rystycznego, z którego usług zamierza korzystać, a 8,2% sprawdza opinie o bazie gastro-
nomicznej w docelowym miejscu podróży. Czasami opinie w Internecie na temat hotelu 
sprawdza 13,1% badanych, na temat bazy gastronomicznej 6,6%, a odnośnie do przedsię-
biorstwa turystycznego 4,13%. Na temat bazy gastronomicznej nigdy nie sprawdza opinii 
13,1% respondentów, o przedsiębiorstwie turystycznym 5,6%, zaś o hotelu 2,9%.

Prawie 90% badanych wskazało, iż opinie te mają dla nich bardzo duże znaczenie. 
Rozpatrzono źródła informacji o ośrodkach wczasowych. Głównym źródłem informacji do-
tyczącym Ośrodka Wczasowego „Tropicana” był Internet, na który wskazało 34,8% respon-
dentów. Innym sposobem spopularyzowania wczasów były pozytywne opinie znajomych 
i rodziny (19,6%), którzy wcześniej spędzali wakacje w „Tropicanie”. Jest to niewątpliwie 
najbardziej wiarygodne żródło informacji. Dobrym źródłem informacji o ośrodku były także 
foldery i ulotki reklamowe (17,4%) oraz informacje udzielane przez biura podróży (15,2%). 
Do ośrodka wracają również osoby, które wcześniej skorzystały z jego usług (8,2%). 
Informacje z prasy zaczerpnęło 4,8% osób. Ostatnie zagadnienie dotyczyło miejsca zakupu 
oferty ośrodka, a jego wyniki przedstawiono na wykresie 6.

Usługi ośrodka zakupywane były w znacznej części bezpośrednio na miejscu (45,0%), 
a także za pomocą Internetu (35,8%). Pozostałe rezerwacje i zakup ofert dokonywane są 
poprzez agentów i biura podróży (19,2%). 

Internet jest niezwykle użytecznym środkiem komunikacji, a badania pozwalają na po-
znanie klientów i dopasowanie do nich strategii działania ośrodka. Dzięki niemu możliwe 
jest także uzyskanie informacji, odnośnie do skuteczności sposobu dotarcia do potencjal-
nych klientów. Reklama i promocja internetowa cechują się dużym potencjałem rozwoju. 
Największym odzewem cieszą się reklamy umieszczane na portalach meteor24.pl oraz 
fajnewczasy.pl. Wybór portalu internetowego opierał się na pozycjonowaniu danej firmy. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż wczasowicze Ośrodka Wczasowego „Tropicana” 
w zdecydowanej większości korzystają z Internetu codziennie. Ponad 3/4 respondentów 
zwraca uwagę na reklamy przedsiębiorstw turystycznych zamieszczanych w Internecie, 
w tym co trzeci z nich przegląda je zawsze lub czasami. Prawie połowę kobiet i mężczyzn 
reklamy tego rodzaju skłaniają do poszukiwania informacji o danym podmiocie turystycz-
nym. Co piątą kobietę i co czwartego mężczyznę reklamy te skłoniły do kontaktowania 
się z przedsiębiorstwami turystycznymi. Najwięcej badanych potwierdziło skuteczność re-
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klam internetowych. Głównym źródłem informacji o ofercie turystycznej w Internecie są 
dla turystów fora i blogi internetowe, a także strony biur podróży i strony miejscowości 
turystycznych będących celem wyprawy. Wczasowicze ośrodka wskazali, iż Internet jest 
również popularnym sposobem zamawiania usług turystycznych, jednak prym w tej kwestii 
nadal wiedzie zamawianie tych usług przez telefon. Odwiedzający ośrodek poproszeni zo-
stali również o wskazanie zalet reklam ośrodków turystycznych w Internecie. Wskazywali 
oni przede wszystkim na dużą liczbę zdjęć, możliwość porównywania ofert oraz możliwość 
zapoznania się z opiniami innych. 

Podsumowanie

1. W ośrodku badania marketingowe mają charakter ciągły, prowadzone są co roku po to, aby 
podnieść jakość usług oferowanych turystom. Dzięki badaniom możliwe jest poznanie pro-
filu przyjezdnych oraz poszerzanie oferty w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb. 
Tego rodzaju badania wskazują na innowacyjne podejście do zarządzania ośrodkiem.

2. Ośrodek wybierają rodziny z dziećmi o średnich dochodach pochodzący z małych i średniej 
wielkości miast. Rodzice korzystają z Internetu od czterech do siedmiu godzin dziennie.

3. Dzięki stosowanym reklamom, do Ośrodka Wczasowego „Tropicana” trafia wielu tury-
stów, którzy wyrażając się pozytywnie o ośrodku, stanowią również dobre źródło jego 
promocji stosując nieświadomie promocję ,,z ust do ust”.

Wykres 6
Miejsce zakupu oferty Ośrodka Wczasowego „Tropicana”

Źródło: jak w wykresie 1.
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4. Biorąc pod uwagę regułę 7P, stosowaną w usługach, kierujący ośrodkiem podkreślali 
szczególną rolę promocji. 

5. W promocji zastosowano zarówno media tradycyjne, jak i nowoczesne.
6. Doceniono rolę Internetu w usługach turystycznych, zastosowano zaawansowaną rekla-

mę internetową, nie ograniczając się tylko do założenia strony internetowej.
7. Wśród innych instrumentów marketingowych właściwych usługom doceniono przede 

wszystkim personel, który przez swoje zaangażowanie i przyjazny stosunek do turystów 
zdołał wykreować pozytywny wizerunek ośrodka.

8. Skupiono uwagę na odpowiednim doborze kadry wyróżniającej się dbałością o jakość 
usług. 

9. Wprowadzono marketing relacyjny zmierzający do budowania długotrwałych więzi fir-
my z gośćmi. Potraktowano stałych klientów jako niezastąpione źródło informacji dla 
właścicieli ośrodka. Ich uwagi i propozycje mogą zostać uwzględnione w tworzeniu 
strategii ośrodka.
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Place of the Strategy in Ensuring Competitive Advantage  
on the Example of the Holiday Centre “Tropicana”

Summary 

An aim of considerations is to demonstrate that application of marketing re-
search and an intense marketing communication, where the main role is played by 
the Internet, may contribute to creating the relevant business strategy in the tour-
ist market. Important is also the personnel selection. In her study, the author used 
the method of diagnostic survey, surveyed all guests of the centre. She stated that 
thorough, exhaustive surveys of guests contribute to raising the quality of services. 
A high standard of equipment and material conditions are important, though addi-
tional services ensure competitive advantage. The practical implications in respect 
of the managerial staff include: hiring a responsive, competent and empathic per-
sonnel, implementation of the idea of modern partner marketing, emphasis put on 
promotion. For tourists, the most convenient source of information and holidays 
booking is the Internet. No less important is to realise by them that holidays are 
organised for strictly definite segments, e.g. family holidays for people with aver-
age incomes. Besides, respondents, due to their preferences, may affect formation 
of the service product.

The article is of the research nature.

Key words: holiday centre, tourist, marketing research, Internet, offer.
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Место стратегии в обеспечении конкурентного преимущества  
на примере центра отдыха «Тропикана»

Резюме 

Цель рассуждений – доказать, что применение маркетинговых исследо-
ваний и интенсивной маркетинговой коммуникации, в которой главную роль 
играет интернет, может способствовать формированию надлежащей бизнес-
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стратегии на туристическом рынке. Существенным является также подбор 
кадров. В работе использовали метод диагностического зондажа, обследовали 
всех гостей курорта. Констатировали, что дотошные, исчерпывающие обсле-
дования гостей способствуют повышению качества услуг. Высокий стандарт 
оборудования и материальные условия важны, но конкурируют дополнитель-
ными услугами. К числу практических импликаций по отношению к управля-
ющему персоналу можно отнести трудоустройство отзывчивого, компетент-
ного и эмпатического персонала, внедрение идеи современного партнерского 
маркетинга, упор на продвижение. Для туристов самым удобным источником 
информации и бронировки отдыха является интернет. Не менее важно осоз-
нание ими, что отдых организуется для четко определенных сегментов, на-
пример, семейный отдых для лиц со средними доходами. Кроме того, респон-
денты по своим предпочтениям могут оказывать влияние на формирование 
продукта услуг. 

Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: центр отдыха, турист, маркетинговые исследования, интер-
нет, предложение.
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