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Działania promocyjne samorząDu jako stymulant 
atrakcyjności turystycznej szczecina

Abstract

Local government promotional activities as a stimulant of the tourist attractiveness  
of Szczecin

The local government should take action and tourism projects to promote the introduction 
of new solutions and ideas related to the development of tourism that, above all, should 
result in an appropriate and consistent promotion of the local tourism product. Promotional 
activities encourage tourists to buy certain products, create a positive reputation and image 
of the area that offers the tourist product, and affect the competitiveness among other 
areas of tourism products in the country and abroad. The process of promoting the city of 
Szczecin is implemented at various levels and uses most of the available tools for promotion. 
A strong impulse for the development of tourism in Szczecin and the consequently increasing 
number of tourists (mostly foreign) may help widen promotional activities abroad. Oppor
tunities for the development of tourism in Szczecin also intensify the innovative solu tions. 
The purpose of the paper is to identify promotional activities applied by the local govern
ment and determine their importance to the tourist attractiveness of the city.
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WPROWADZENIE

Coraz bardziej oczywisty staje się fakt, iż pro
mocja jest jednym z istotnych czynników roz
wojowych, zarówno w przypadku podmio
tów gospodarczych, jak i regionów. Ma ona 
kluczowe znaczenie również dla obszarów 
miejskich, które konkurują ze sobą na róż
nych płaszczyznach, w tym także o przyjeż
dżających turystów, szczególnie zagranicz
nych. Często obiektywnie istniejące zasoby 
miasta nie wystarczają do osiągnięcia prze
wagi konkurencyjnej – niezbędna jest ich 
umiejętna promocja, kreująca pożądany wi
zerunek. Przedstawiciele samorządu lokal
nego mogą dodatkowo (za pomocą właściwego 
i umiejętnego wykorzystania narzędzi będą
cych w ich dyspozycji) stymulować działanie 
podmiotów gospodarczych w kierunku wzbo
gacenia i zwiększenia atrakcyjności oferty 
turystycznej miasta. Samorząd lokalny po
winien podejmować działania i przedsię
wzięcia turystyczne propagujące wprowa
dzanie nowych rozwiązań oraz pomysłów 

* Autor korespondencyjny

związanych z rozwojem turystyki, a przede 
wszystkim – prowadzić odpowiednią i kon
sekwentną promocję lokalnego produktu tu
rystycznego. Działania promocyjne skłaniają 
bowiem turystów do nabycia określonych 
produktów, kreują pozytywną opinię o ob
szarze oferującym produkt turystyczny i jego 
wizerunek oraz wpływają na konkurencyj
ność pośród obszarowych produktów turys
tycznych w kraju i za granicą. 

Celem niniejszego artykułu jest identy
fikacja działań promocyjnych stosowanych 
przez samorząd lokalny oraz określenie ich 
znaczenia dla atrakcyjności turystycznej 
miasta.

WYKORZYSTANIE PROMOCJI  
W TURYSTYCE

Promocja w turystyce oznacza najczęściej 
zespół skoordynowanych, taktycznych i stra
tegicznych działań oraz środków komunika
cji stosowanych do tworzenia wiedzy i przy
chylnej opinii o danym obszarze i jego znanych 
lub nowych produktach, a także zainteresowa
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nia nimi, w celu przyciągania turystów i mo
tywowania ich do zakupu (Rapacz 2001). 
Promocja nie tylko uzmysławia nabywcom 
istnienie określonego produktu turystycz
nego i jego atrakcyjność, ale również infor
muje, kto oferuje turystom ten produkt. Dzia
łalność promocyjna polega przede wszystkim 
na wpływaniu na decyzje potencjalnych 
klientów poprzez zapoznanie ich z ofertą 
i stymulowanie zainteresowania kupnem. 
Jest marketingowym oddziaływaniem na 
klientów, polegającym na dostarczeniu obiet
nic, a także zachęty skłaniającej do przyjazdu 
w celach turystycznych do danej miejsco
wości (Kunce 2003). 

Rozpatrując promocję turystyczną mia
sta jako jednostki osadniczej, należy przyjąć, 
iż miasto stanowi całość, czyli specyficzny 
megaprodukt złożony z podzbioru produk
tów miejskich (Szromnik 2007), a promocję 
miasta można wpisać w koncepcje działań 
odnoszących się do promocji produktów tu
rystycznych. Zgodnie z założeniami strategii 
marketingowych miasto traktuje się jako pro
dukt konkurujący na rynku podobnych pro
duktów (Markowski 1999, Czornik 2000). 
Jednak tworzona w praktyce polityka promo
cyjna nie skupia się na mieście jako produk
cie, ale jako miejscu, które tworzy tzw. pro
dukty miejskie, będące przedmiotem promocji 
i tworzące wizerunek miasta. Takim produk
tem może być wszystko, co ma związek z da
nym miastem, czyli produkt miejski to ma
terialny lub niematerialny element szeroko 
pojętej struktury funkcjonalnoprzestrzen
nej miasta, który staje się przedmiotem wy
miany rynkowej (Michałowski 2003).

W promocji miast wykorzystywanych 
jest wiele sposobów i środków komunikacji 
marketingowej powszechnie stosowanych do 
reklamowania produktów i usług. Wyko
rzystanie ich dla promocji oferty miejskiej 
uwzględnia specyfikę poszczególnych miej
skich produktów i charakter rynku, na któ
rym one występują, ale zasady wpływania 
na klienta pozostają te same. Wymienia się 
pięć głównych sposobów posługiwania się 
środkami promocji w marketingu miejskim 
(Czornik 2000). Są to:

1. Wykorzystanie środków wizualnych, 
znaków typu logo, reklam (plakaty, ogłosze
nia), informatorów, folderów czy filmów. 

2. Oddziaływanie na zmysł słuchu w celu 

wywoływania automatycznych skojarzeń (slo
gan, hasło, łatwy do zapamiętania zwrot czy 
nawet piosenka).

3. Wykorzystanie ulg różnego rodzaju, 
np. niższe ceny na konkretne dobra czy usłu
gi, tworzenie stref bezcłowych. 

4. Realizacja spektakularnych, często 
unikatowych projektów, głównie architekto
nicznych (muzea, centra handlowe, opery itp.).

5. Organizacja wydarzeń, takich jak fes
tiwale, olimpiady, targi, eventy międzynaro
dowe itp. 

Promocja jako narzędzie marketingu 
zyskuje na znaczeniu w rozwoju turystyki 
w miastach ze względu na zwiększanie się 
liczby dostawców usług turystycznych oraz 
powstawanie nowych segmentów odbiorców 
miejskiego produktu turystycznego, wyma
gających odrębnej polityki marketingowej. 
Ponadto elementy składowe produktu turys
tycznego miasta stają się wobec siebie coraz 
bardziej substytucyjne, przez co na promocji 
spoczywa zadanie ich różnicowania. 

Działania promocyjne podejmowane przez 
władze miasta powinny być zgodne z przy
jętą strategią jego rozwoju i założonymi w 
niej celami, do których zaliczyć można (Czor
nik 2000):

– określenie, kim jest lub kim powinien 
być nabywca produktu turystycznego miasta;

– poznanie potrzeb i preferencji nabywców;
– nadanie cząstkowym produktom tu

rystycznym miasta cech pożądanych na ryn
ku lub stworzenie nowych produktów;

– kształtowanie oczekiwanego wizerun
ku miasta;

– podnoszenie użyteczności oferty miasta;
– dotarcie do nabywców z informacją o 

produkcie i zachęcenie do nabywania;
– przewidywanie zmian postaw i zacho

wań segmentów nabywców;
– poprawę warunków życia mieszkańców 

poprzez tworzenie zysku rozumianego jako 
kategoria społeczna.

Przygotowanie przez miasto atrakcyjnej 
oferty, dostosowanie jej do potrzeb i ocze
kiwań obecnych i potencjalnych klientów, 
a także zaproponowanie jej w odpowiednim 
miejscu, czasie i formie nie gwarantuje jeszcze 
skutecznej sprzedaży. Miejski produkt turys
tyczny rzadko sprzedaje się sam (Kornak i Ra
pacz 2001). Dlatego też powinno się wybrać 
odpowiednie instrumenty i środki promocji, 
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które zachęcą turystów do nabycia miejskiego 
produktu turystycznego oraz ukształtują po
zytywną opinię o mieście i jego wizerunek. 

Podstawowym elementem pozwalającym 
na wykreowanie produktu turystycznego 
miasta są atrakcje turystyczne; obudowanie 
ich infrastrukturą oraz działaniami marke
tingowymi umożliwia powstanie produktu 
turystycznego (Meyer 2011). Pojęcie atrak
cji turystycznych jest szeroko definiowane 
w literaturze anglojęzycznej od lat 60. ubieg
łego wieku i w ujęciu strukturalnym oznacza 
system składający się z jądra (czyli miejsca), 
znaczenia (czyli dostępnej informacji o miej
scu) oraz turysty (Matczak 2008). W polskiej 
literaturze przedmiotu pojęcie atrakcji turys
tycznych pojawiło się niedawno, częściej zaś 
posługiwano się pojęciem walorów turystycz
nych, którego zakres jest zdecydowanie węż
szy. Spośród klasyfikacji atrakcji turystycz
nych najbardziej uniwersalny charakter ma 
klasyfikacja Swarbrooke’a, wyróżniająca:

– naturalne atrakcje turystyczne, związane 
z elementami środowiska przyrodniczego;

– dzieła stworzone przez człowieka, ale 
w innym celu niż turystyczny, które z cza
sem stały się obiektami atrakcyjnymi dla 
turystów;

– miejsca zaprojektowane i zbudowane 
od podstaw jako atrakcje turystyczne;

– imprezy kulturalne, sportowe czy reli
gijne, festiwale itp. (PuchalskaMiętus 2000).

Atrakcje turystyczne występujące w mie
ście najczęściej klasyfikuje się ze względu na 
ich znaczenie przy wyborze danej destynacji 
przez turystę. Podział ten, stworzony przez 
JansenVerbeke, pozwala na wyróżnienie 
atrakcji (Matczak 2008):

1. Pierwotnych (podstawowych), które są 
związane z położeniem, architekturą, histo
rią i funkcjami pełnionymi przez dane mia
sto. Są to atrakcje będące głównym, często 
jedynym powodem przyjazdu do miasta. 
Należą do nich atrakcje związane z obiek
tami architektonicznymi i układem miejskim, 
obiektami/wydarzeniami kulturalnymi i spor
towymi, rozrywką oraz specyfiką miejscowej 
społeczności.

2. Wtórnych (drugorzędnych), które 
wzmagają zainteresowanie danym miastem, 
ale rzadko są głównym czynnikiem decydu
jącym o jego wyborze. Zalicza się do nich: 
hotele i obiekty gastronomiczne, dzielnice 

handlowe, centra handlowe, bazary, rynki 
i jarmarki.

3. Warunkowych (dodatkowych), które 
obejmują transport i pozostałą infrastruk
turę miejską, informację turystyczną oraz 
gościnność jego stałych mieszkańców. Ułat
wiają one (a czasami umożliwiają) satysfak
cjonujące korzystanie z pozostałych typów 
atrakcji.

Miasta oferują zazwyczaj zróżnicowany 
produkt turystyczny, opierający się na posia
danych atrakcjach. Produkt ten może ekspo
nować jedną z atrakcji turystycznych miasta 
bądź w sposób kompleksowy wykorzystywać 
większość atrakcji, którymi miasto dyspo
nuje. Najczęściej znajduje to wyraz w charak
terze promocji prowadzonej przez miasto, 
której głównym celem jest dostarczenie na 
rynek informacji kreujących zapotrzebowa
nie na określony produkt turystyczny (Pana
siuk 2006). W sposób kompleksowy działania 
promocyjne może prowadzić (i koordyno
wać) przede wszystkim lokalny samorząd, 
który powinien dążyć do stworzenia holis
tycznego systemu promocji turystycznej. 
Główne zadania samorządu w tym zakresie 
powinny się koncentrować wokół następu
jących kwestii:

– promocja podstawowych dóbr turys
tycznych, czyli atrakcji i walorów danego 
miejsca, stanowiących podstawową siłę przy
ciągającą turystów;

– organizacja lokalnego/regionalnego sys
temu informacji turystycznej;

– prowadzenie badań rynku turystycz
nego i udostępnianie ich wyników zainte
resowanym, gdyż mogą one zdecydowanie 
sprzyjać osiąganiu celów w zakresie działań 
promocyjnych;

– współpraca z branżą turystyczną w 
dziedzinie wspólnego promowania obszaru 
i ofert przedsiębiorstw turystycznych (Pa
nasiuk 2006).

W procesie promocji miasta niezbędne 
jest korzystanie z instrumentów tzw. mieszanki 
promocyjnej, obejmującej reklamę, public 
relations, sprzedaż osobistą oraz promocję 
uzupełniającą (Kuśmierski 2003). W przy
padku produktów turystycznych o charakte
rze obszarowym za najważniejsze instrumenty 
promocyjne, charakteryzujące się najwyż
szym poziomem skuteczności, uznawane są 
reklama i public relations. Wykorzystywane 
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narzędzia promocji mogą bazować na wy
branych atrakcjach turystycznych obszaru 
lub na jednej uznanej za podstawową, będą
cej osią, wokół której budowany jest produkt 
turystyczny. Podejmowane działania powinny 
się przyczyniać do tworzenia pozytywnego 
wizerunku miasta oraz kreować wyrazistą 
markę, która pozwoli na odróżnienie miasta 
od innych obszarów miejskich. Za promocję 
miasta odpowiadają głównie władze lokalne, 
które realizują zróżnicowane zadania zwią
zane z koniecznością zapewnienia warunków 
funkcjonowania i rozwoju obszaru, przede 
wszystkim na płaszczyźnie społecznej i go
spodarczej.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE SZCZECINA 
NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJ

NOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA

W strukturze Urzędu Miejskiego w Szczeci
nie funkcjonuje Biuro Komunikacji Społecz
nej i Marketingowej, w którym wyodrębniono 
Zespół ds. Promocji i Wizerunku. Do jego 
zdań należy:

– planowanie, realizacja i koordynacja 
kampanii i zadań związanych z komunikacją 
marketingową (w tym promocja walorów 
turystycznych miasta);

– koordynacja procesu komunikacji stra
tegii marki miasta, stosowania zasad prezen
tacji marki, w tym zasad spójnego systemu 
identyfikacji wizualnej.

Zespół realizuje swoje zadania, wykorzy
stując głównie takie instrumenty promocji, 
jak reklama, public relations oraz promocja 
uzupełniająca. 

Spośród form reklamy wyróżnianych ze 
względu na zastosowane nośniki przekazu 
(tele wizyjna, prasowa, radiowa, wydawnicza, 
wystawiennicza, pocztowa, zewnętrzna, inter
netowa) (Panasiuk 2006) Szczecin wykorzys
tuje przede wszystkim reklamę wydawniczą, 
internetową oraz wystawienniczą (Biuro Ko
munikacji… 2014). 

Zróżnicowana działalność wydawnicza 
obejmuje następujące elementy (http://www.
szczecin.eu/pobierzmaterialy.html):

1. Ulotki informacyjne i foldery reklamowe:
a) „Niezwykłe miasto”;
b) przewodnik dla dzieci (mały przewod

nik dla dzieci do rysowania i kolorowania);

c) miniprzewodnik;
d) „Wodne atrakcje Szczecina”;
e) Szczecińska Karta Turystyczna (karta 

to przede wszystkim bezpłatne przejazdy 
komunikacją miejską oraz zniżki na noclegi, 
wystawy, spektakle, gastronomię, wycieczki, 
rozrywkę) (http://www.szczecin.eu/karta_
turystyczna).

2. Mapy:
a) SzczecinLewobrzeże;
b) SzczecinPrawobrzeże;
c) Szczecin – mapa turystyczna.
Materiały wydawnicze są rozpowszech

niane podczas targów turystycznych i pre
zentacji plenerowych miasta, w punktach 
informacji turystycznej oraz innych punk
tach obsługi ruchu turystycznego (np. hotele, 
wypożyczalnie samochodów). Dodatkowo 
Szczecin promował się w 2013 r. poprzez rekla
mę wielkoformatową (ryc. 1) (http://szcze
cin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,14622714.
html), a w 2014 r. prowadzona jest kampania 
w miejscowościach nadmorskich w postaci 
reklam na plażowych przebieralniach.

Ryc. 1. Reklama wielkoformatowa Szczecina

źródło: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,14622714.html

Reklama za pomocą Internetu dotyczy 
głównie prezentacji miasta oraz jego oferty 
na portalach internetowych (ryc. 1):

1. http://www.szczecin.eu – oficjalny por
tal Szczecina, prezentujący wizję i markę mia
sta oraz zawierający informacje na jego te
mat (w tym także na temat turystyki);

2. https://www.facebook.com/szczecin.eu 
– portal prezentujący informacje na temat 
Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem 
atrakcji turystycznych i wydarzeń, jakie miały 
i będą miały miejsce w Szczecinie; dodat
kowo na portalu można znaleźć opinie tu
rystów i mieszkańców;

3. www.app.szczecin.eu – oficjalny mo
bilny przewodnik po Szczecinie (ryc. 2).
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Oto działania Urzędu Miasta Szczecina 
z zakresu public relations związane z kre
owaniem pożądanego wizerunku miasta:

1. Uczestnictwo w targach turystycznych 
– ITB (Berlin), TUR (Goeteborg), Glob (Kato
wice), Lato (Warszawa), Market Tour i Piknik 
nad Odrą (Szczecin), Tour Salon (Poznań), 
Reiseliv (Oslo), Reisen (Hamburg), WTM 
(Londyn).

2. Udział w imprezach plenerowych, np. 
Dni Morza, Dni Odry.

3. Organizacja akcji promocyjnej study 
tour dla dziennikarzy.

4. Kampanie związane z wydarzeniami:
a) Festiwal Fajerwerków Pyromagic – im

preza masowa o dużej frekwencji, z rosną
cym udziałem turystów i odwiedzających 
spoza miasta. W związku z dużym udziałem 
turystów wypoczywających nad morzem 
miasto przeprowadza silną kampanię w pasie 
nadmorskim. Festiwal organizowany jest 
w Szczecinie od 2008 r. (http://www.fajer
werk i . szczec in .eu /?gc l id= CP2wrO 
vq378CFbPJtAodV1kAXg).

b) The Tall Ships Races – Szczecin w 2013 r. 
był po raz drugi gospodarzem finału The Tall 
Ships Races (pierwszy finał TTSR miał miej
sce w 2007 r.). W sumie imprezę odwiedziła 
rekordowa liczba 2,5 mln osób, czyli o pół 
miliona więcej niż przed sześcioma laty. Szcze
cin po raz trzeci w historii stanie się gospo
darzem finału regat wielkich żaglowców w 
roku 2017. Wielkie żaglowce (ok. 50) będzie 
jednak można zobaczyć już wcześniej, bo 
w 2015 r. Odbędą się wówczas (prawdopo
dobnie między portami szwedzkimi) małe 
TTSR, nazwane Regatami Bałtyckimi. Finał 
zmagań ma się odbyć w Szczecinie (http://
tallships.szczecin.eu/pl). 

5. Organizacja zwiedzania miasta z prze
wodnikiem podczas akcji:

a) „Pokaż Szczecin swoim gościom” – 
przedsięwzięcie organizowane w ramach Pik
niku nad Odrą. W roku 2014 jednak miasto 
przygotowało nową odsłonę tej akcji, zatytu
łowaną „Pokaż Szczecin swoim dzieciom”, 
która ma na celu zainspirować mieszkańców 
Szczecina do odkrywania miasta wspólnie 
z dziećmi oraz pokazanie Szczecina jako mia
sta atrakcyjnego turystycznie dla dużych oraz 
małych turystów (http://www.pikniknado
dra.pl/pl/zwiedzajacy/pokazszczecin).

b) Dzień Przewodnika – impreza zwią
zana z Międzynarodowym Dniem Przewod
nika Turystycznego w Szczecinie; w Polsce 
odbywa się cyklicznie od kilkunastu lat. Prze
wodnicy pokazują turystom i mieszkańcom 
piękno danego miejsca, opowiadają legendy, 
zapoznają z kulturą, sztuką oraz lokalnymi 
atrakcjami. W Szczecinie odbyły się już dwie 
imprezy, podczas których przewodnicy z Za
chodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilo
tów i Przewodników zapraszali wszystkich 
turystów i mieszkańców na wycieczkę po 
Szczecinie (http://www.szczecin.eu/zycie
_w_miescie/aktualnosci/35270ii_miedzy
narodowy_dzien_przewodnika_turystycz
nego.html).

c) Noc Muzeów – Szczecin zatrudnia w 
tym dniu przewodników, którzy pełnią dy
żury pod najważniejszymi obiektami tury
stycznymi w mieście.

6. Oznakowywanie miejsc wyjątkowych 
systemem SIM (System Informacji Miejskiej). 
Tabliczki zostały do tej pory umieszczone 
na większości obiektów na szlaku złotym, na 
Miejskim Szlaku Turystycznym, a także na 
szlaku „Niezwykli szczecinianie i ich kamie
nice”. Rycina 3 przedstawia przykładową ta
bliczkę systemu SIM (http://www.szczecin.
eu/sim).

7. Promocja transgraniczna – prowadzona 
jest stała współpraca z punktami informacji 
turystycznej po stronie niemieckiej, regular
nie rozsyłane są newslettery z informacją o 
wydarzeniach, wydawane jest wspólne kalen
darium wydarzeń z powiatem Uckermark.

8. Oznakowywanie szlaków turystycz
nych (miejskiego szlaku turystycznego w cen
trum miasta oraz szlaków w lasach) (https://
www.facebook.com/media/set/?set=a
.682121268517658.1073741846.12894130
0502327&type=1).

Ryc. 2. Mobilny przewodnik po Szczecinie

źr
ód

ło
: h

ttp
://

w
w

w
.a

pp
.s

zc
ze

ci
n.

eu



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

B. MEYER, M. BORdUN 
Atrakcyjność turystyczna Szczecina – działania promocyjne78

Nieodłącznym elementem wizji Szcze
cina, która brzmi: „Szczecin Floating Garden 
2050 project” (zielony, pływający ogród; 
ryc. 4) jest środowisko przyrodnicze. Stosun
kowo nowa wizja Szczecina jest rewolucją 
w rozwoju miasta. Szczecin zwraca się w stronę 
wody i ekologii, zamierza połączyć w sobie 
zalety metropolii i miejsca wygodnego do 
życia. Nowa marka miasta osadza się na za
łożeniu, że rozwój Szczecina trzeba oprzeć na 
atutach, które miastu zostały dane – zwrócić 
się ku wodzie, zieleni, postawić na ekologię, 
połączyć zalety metropolii, a jednocześnie 
miejsca, które nie przytłacza wieloma man
kamentami typowymi dla współczesnych 
miast. Marka miasta i wieloletnia strategia 
jej wdrożenia to długofalowy proces obejmu
jący wiele poziomów: począwszy od stworze
nia koncepcji marki, jej wizji i misji, poprzez 
opracowanie logo, spójnego systemu wizu
alnego miasta oraz systemu komunikacji. Stra
tegia mówi o potrzebie i możliwościach zmia
ny skali działań w celu zagospodarowania 
wolnych lub zdegradowanych przestrzeni 
miasta. Do zabudowania wysp Śródodrza 
i innych fragmentów Szczecina można się
gać po najnowocześniejsze rozwiązania urba
nistyczne, architektoniczne i technologiczne, 
ocalając przy tym naturę, która jest w tym 
wyjątkowym miejscu wszechobecna.

Przyjęcie założeń projektu marki Szczecin 
Floating Garden 2050 spowodowało unifi
kację materiałów promocyjnych miasta oraz 
koncentrację wysiłków na wykreowaniu opra
cowanego logo i wizerunku miasta. Atrakcje 
turystyczne miasta, wśród których za naj
popularniejsze w roku 2013 uznano: Zamek 
Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Kate
drę św. Jakuba, Caffe 22, Muzeum Techniki 
i Komunikacji, Jasne Błonia, jezioro Dąbie, 
kolejowy most zwodzony, park Kasprowicza 
i pokazy fajerwerków (http://wzp.pl/wtgp/

turystyka/badania_ruchu_turystycznego.
htm), są wykorzystywane w procesie promo
cji, ale nie pełnią w nim kluczowej funkcji 
wizerunkowej. 

RUCH TURYSTYCZNY  
W SZCZECINIE

Działania promocyjne podejmowane przez 
władze samorządowe Szczecina mają m.in. 
przyczynić się do zwiększenia ruchu turys
tycznego w mieście. Jednocześnie liczba osób 
mogących odwiedzić Szczecin jest w bezpo
średni sposób determinowana liczbą do
stępnych miejsc noclegowych. W 2013 r. w 
mieście działało 50 turystycznych obiektów 
zbiorowego i indywidualnego zakwatero
wania, z których 42 to obiekty całoroczne. 
W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta 
zmniejszyła się o 2 obiekty. W obiektach 
turystycznych Szczecina na przyjęcie gości 
przygotowano 7000 miejsc noclegowych, 
tj. o 211 mniej niż w końcu lipca 2012 r., 
a o 2666 więcej niż w roku 2006 (tab. 1). 

Przeważająca część bazy noclegowej Szcze
cina to hotele (19 – ta liczba utrzymuje się już 
od roku 2009) oraz inne obiekty hotelowe 
(12), a nowym elementem bazy noclegowej są 
hostele, które pojawiły się w 2010 r. (tab. 2).

W Szczecinie baza noclegowa jest rela
tywnie mało zróżnicowana, ale może za
spokajać różne potrzeby turystów. W ciągu 
kilku ostatnich lat można zaobserwować 
znaczną poprawę sytuacji w bazie hotelowej, 
a ogólny stan techniczny turystycznej bazy 
noclegowej ocenia się jako dobry.

Wśród osób nocujących w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania istot
ną grupę stanowili turyści zagraniczni, 
których w 2013 r. było 135,6 tys. i w porów
naniu z rokiem poprzednim ich liczba wzro

Ryc. 3. Przykładowa tabliczka systemu SIM  
w Szczecinie

źródło: http://www.szczecin.eu/sim

Ryc. 4. Symbol wizji miasta Szczecin

źródło: http://www.szczecin.eu
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sła o 4,7 tys. (tab. 3). W 2013 r. Szczecin 
najczęściej odwiedzali obywatele Niemiec 
(65,2 tys.; stanowili oni blisko 48% zagra
nicznych gości korzystających z turystycz
nych obiektów noclegowych i 16% wszystkich 
turystów z Niemiec, którzy odwiedzili wo
jewództwo zachodniopomorskie), Danii 
(23 224) oraz Szwecji (7685). Szczegółowe 
informacje dotyczące turystów zagranicz
nych korzystających z noclegów w Szczecinie 
według wybranych krajów w latach 2006–
2013 przedstawiono w tabeli 3.

Liczba turystów zagranicznych (zwłasz
cza niemieckich) zwiększa się z roku na rok 
zarówno w Szczecinie, jak i w całym woje
wództwie zachodniopomorskim.

Należy zwrócić uwagę, że Szczecin często 
jest traktowany jako miasto pobytów jedno
dniowych (lub tranzytowych), które nie są 
uwzględniane w statystykach, ponieważ tu
ryści nie korzystają z bazy noclegowej. Rów
nież w tym aspekcie przeważają turyści z Nie
miec, co powoduje, że są oni dominującym 
i zauważalnym segmentem turystów w Szcze
cinie. Pozostałe nacje to: Skandynawowie 
(Szwedzi, Duńczycy) i Brytyjczycy oraz oby
watele państw graniczących z Polską od 

wschodu i południa, pozostałych krajów Unii 
Europejskiej i państw Dalekiego Wschodu. 

Zwiększenie liczby turystów w Szczecinie, 
który jest miastem atrakcyjnym turystycznie 
i relatywnie dobrze skomunikowanym z pań
stwami Europy Zachodniej, wymaga zdecy
dowanie prowadzonych działań promocyj
nych, skierowanych do konkretnych grup 
odbiorców (za granicą i w Polsce) i uwzględ
niających ich specyfikę. Część prowadzonych 
działań inwestycyjnych, takich jak moder
nizacje ośrodków żeglarskich między Regalicą 
a jeziorem Dąbie, budowa mariny na Wyspie 
Grodzkiej czy program czterech zakątków 
wodnych, zwiększa atrakcyjność turystyczną 
i może służyć promocji miasta. Nie bez zna
czenia dla turystów, szczególnie dla grupy 
korzystającej z oferty kulturalnej miasta, jest 
budowa Filharmonii Szczecińskiej, moder
nizacja Opery na Zamku czy budowa Cen
trum Przełomów. Atrakcją są także coroczne 
imprezy o charakterze kulturalnym, festyno
wym czy turystycznym, np. Dni Morza Szcze
cin Sail wraz z towarzyszącym Zlotem Old
timerów, festiwal Pyromagic, festyn i targi 
turystyczne Piknik nad Odrą. Z jednej strony 
budują one atrakcyjność turystyczną miasta, 

Tab. 1. Liczba obiektów i miejsc noclegowych w Szczecinie w latach 2006–2013

Obiekty i miejsca 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obiekty ogółem 43 46 42 42 51 47 52 50
Obiekty całoroczne 38 41 38 37 42 39 42 41
Miejsca noclegowe ogółem 5205 5642 5024 5431 6811 6394 7211 7000
Miejsca noclegowe całoroczne 4219 4776 4388 4523 4885 4490 4907 4902

źródło: GUS (http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=783945&p_token=0.6244607035838841)

Tab. 2. Wielkość bazy noclegowej w Szczecinie według rodzaju obiektów w latach 2006–2013

Obiekty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obiekty ogółem 43 46 42 42 51 47 52 50
Hotele 17 18 18 19 19 19 19 19
Inne obiekty hotelowe 13 15 13 12 14 12 11 12
Szkolne schroniska młodzieżowe 4 4 4 4 4 2 3 3
Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe 0 0 0 0 0 1 0 0
Hostele – – – 0 1 1 4 4
Zespoły domków turystycznych 1 1 1 1 1 1 1 1
Kempingi 1 1 1 1 1 1 1 1
Pola biwakowe 0 0 0 0 0 1 0 0
Pozostałe obiekty, niesklasyfikowane 7 7 5 5 11 9 10 8

źródło: GUS (http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=783933&p_token=0.9743479328380047)
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z drugiej zaś przyczyniają się do budowy jego 
wizerunku i wzmacniają przekaz promocyjny. 

PODSUMOWANIE

Ze względu na postępujący proces konku
rencji pomiędzy obszarami turystycznymi 
coraz bardziej istotne staje się wykorzysta
nie przez samorządy lokalne świadomie 
zorganizowanej i realizowanej działalności 

promocyjnej. Instrumenty promocji wyko
rzystywane przez Szczecin mają wzbudzić 
zainteresowanie potencjalnych turystów, 
zachęcić do skorzystania z oferty miasta, a co 
się z tym wiąże, wpłynąć na rozwój lokalny. 
Proces promocji Szczecina jest realizowany 
na różnych płaszczyznach i wykorzystuje 
większość dostępnych narzędzi promocji. 
Do najczęściej stosowanych należy zaliczyć 
zróżnicowane formy reklamy, w tym rekla
mę wydawniczą, wystawienniczą i interne

Tab. 3. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w Szczecinie według wybranych krajów  
w latach 2006–2013

Kraj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ogółem 175 055 160 415 141 085 139 928 126 480 132 345 131 575 135 650
Niemcy 86 861 73 630 65 130 65 314 60 365 57 957 60 706 65 118
Dania 34 246 37 227 30 499 32 638 26 921 25 224 26 212 23 224
Szwecja 12 246 10 447 8525 7532 6970 6958 7300 7685
Finlandia 512 520 502 1055 1508 6588 1512 846
Norwegia 4771 4669 5412 4781 3953 4163 5153 6754
Niderlandy (Holandia) 5487 5040 5070 4594 3904 3987 3922 4143
Wielka Brytania 4966 4258 3675 3123 2697 2807 3047 3581
Rosja 2809 2318 1565 1697 1802 2350 2709 3253
Włochy 1991 1965 2196 1841 1760 2141 1868 2138
Francja 2234 1967 1899 1645 1859 1989 2138 1790
Ukraina 2945 1773 1390 1165 1247 1774 151 1792
Hiszpania 1185 1146 1074 1035 1689 1637 1305 1401
Belgia 1382 1379 1365 1311 1193 1382 1244 1654
Litwa 838 1019 1131 1129 1069 1254 1060 777
Czechy 749 679 784 752 789 1174 1083 1044
Stany Zjednoczone 
Ameryki

1251 1617 1144 1080 1069 963 1215 1385

Austria 854 641 529 1221 572 719 604 781
Szwajcaria 596 569 508 769 617 673 709 779
Grecja 362 186 163 207 328 642 281 304
Białoruś 1284 1062 413 441 365 622 237 246
Węgry 224 209 269 311 201 459 208 318
Portugalia 142 144 250 116 108 349 136 159
Japonia 227 296 922 234 239 348 352 402
Słowacja 294 325 304 252 231 323 292 361
Estonia 154 99 172 164 113 296 210 275
Łotwa 153 113 235 105 159 266 228 179
Kanada 206 158 588 178 282 253 792 330
Słowenia 61 59 39 81 43 173 97 109
Luksemburg 14 84 46 95 99 96 124 178
Cypr 30 1 2 12 19 38 77 56
Malta 3 2 7 17 12 23 2 22
Pozostałe kraje 5359 6031 4605 4569 3891 4251 4369 4009

źródło: GUS (http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=783948&p_token=0.894692121698544)
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tową, oraz działania podejmowane w ramach 
szeroko rozumianego public relations, takie 
jak uczestnictwo w targach czy organizacja 
imprez promocyjnych. Wykorzystywane in
strumenty promocji wpisują się w przyjęty 
system identyfikacji wizualnej miasta zwią
zany z realizacją projektu marki Szczecin 
Floating Garden 2050, co może przynieść po
zytywne konsekwencje w postaci wykreowa
nia Szczecina jako miasta otwartego, trans
granicznego, innowacyjnego, wizjonerskiego, 
wielokulturowego i wielojęzycznego, a przez 
to atrakcyjnego turystycznie. Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta powinno 
się przyczynić do jego rozwoju społeczno
gospodarczego i zwiększenia ruchu turys
tycznego w mieście i całym regionie. Silnym 
impulsem do rozwoju turystyki w Szczecinie, 
a co za tym idzie, wzrostu liczby turystów 
(głównie zagranicznych) może być inten
syfikacja działań promocyjnych poza gra
nicami kraju. Szanse na rozwój turystyki 
w Szczecinie zwiększają również innowa
cyjne rozwiązania.
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