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O badaniu
W raporcie skupiliśmy się na analizie rozpoznawalności Suwalszczyzny jako całości oraz
czterech krain województwa podlaskiego (Dolina Biebrzy, Puszcza Knyszyńska, Pojezierze
Suwalskie, Ziemia Sejneńska) jako marek turystycznych. Zbadaliśmy również oczekiwania
turystyczne, sposoby podejmowania decyzji turystycznych oraz dostosowanie oferty
turystycznej do potrzeb potencjalnych klientów, aby wiedzieć jak skuteczniej promować i
sprzedawać ofertę turystyczną Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
jako kanału dotarcia do potencjalnych klientów. Na badanie złożyły się z następujące metody
badawcze: badanie ankietowe na próbie celowej, indywidualne wywiady pogłębione, analiza
danych zastanych, analiza informacji, do jakich mają dostęp turyści z innych krajów oraz
badanie typu tajemniczy klient. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2012.

Rozdział I

CEL BADANIA ORAZ METODY BADAWCZE

Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, jak skuteczniej promować i sprzedawać
ofertę turystyczną Suwalszczyzny jako całości, jak również czterech krain województwa
podlaskiego: Doliny Biebrzy, Puszczy Knyszyńskiej, Pojezierza Suwalskiego oraz Ziemi
Sejneńskiej.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, skupiliśmy się przede wszystkim na zbadaniu tego, jaka
jest rozpoznawalność marki Suwalszczyzny jako całości, a także czterech krain: Dolina
Biebrzy,

Puszcza

Knyszyńska,

Pojezierze

Suwalskie,

Ziemia

Sejneńska

wśród

potencjalnych grup docelowych. Istotne było także zbadanie: oczekiwań turystycznych,
sposobu podejmowania decyzji o skorzystaniu z oferty turystycznej, a także sposobów i
możliwości dotarcia do informacji oraz ofert.
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Zdiagnozowaliśmy również dostosowanie, a także możliwości dalszego rozwoju oferty
turystycznej Suwalszczyzny dla takich grup jak: Polacy w wieku 30-70 lat, internauci,
rodziny z dziećmi, mieszkańcy miast, firmy organizujące wyjazdy grupowe, miłośnicy
przyrodnicy, turyści kwalifikowani (np. kajakarze, rowerzyści), a także turyści z zagranicy,
czyli przede wszystkim grup i osób zaangażowanych w największym stopniu w rynek
usług turystycznych na tych terenach.

Zastosowaliśmy kilka metod badawczych, zarówno technik ilościowych, jak i
jakościowych, co pozwoliło nam na pełniejsze zrozumienie badanego zagadnienia.
Zastosowanie triangulacji metodologicznej, czyli zróżnicowanych, ale zintegrowanych
metod

badawczych,

służy

wyższej

jakości

otrzymanych

wniosków

(poprzez

weryfikowanie wniosków otrzymanych z różnych podejść) oraz zmniejszeniu obciążeń
błędami wynikającymi z ograniczeń poszczególnych metod. Dane liczbowe pozwoliły na
łatwiejsze porównania i stosowanie metod statycznych. Dane jakościowe z kolei
pozwoliły na obserwacje, których nie można łatwo sprowadzić do liczb, jak poznanie
świata badanych, ich języka (który przy wyborze odpowiedzi z listy w ankiecie jest
narzucany) i wartości.

Zastosowane przez nas metody badawcze to:

1.1 Badanie ankietowe
W badaniu ankietowym zastosowaliśmy próbę celową, czyli próbę dobraną na podstawie
już posiadanej wiedzy o populacji oraz celach badania. Skupiliśmy się na Polakach
najbardziej

zaangażowanych

w

rynek

usług

turystycznych

oferowanych

na

Suwalszczyźnie, czyli osobach w wieku 30-70 lat, mieszkańcach miast, internautach,
osobach posiadających dzieci, turystach kwalifikowanych, miłośnikach przyrody oraz
decydentach z firm organizujących wyjazdy grupowe.
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Główne pytania dotyczyły rozpoznawalności marki, jaką jest Suwalszczyzna oraz czterech
krain: Dolina Biebrzy, Puszcza Knyszyńska, Pojezierze Suwalskie oraz Ziemia Sejneńska, a
także tego:


jakie cechy i wartości są im przypisywane, a jakie markom konkurencyjnym (np.
Mazurom),



co składa się na wizerunek marki, czyli jakie są jej atrybuty (np. ładna, droga,
tania),



pod jakimi względami Suwalszczyzna jest podobna do innych marek (co jej nie
odróżnia),



pod jakimi jest jej do innych marek daleko (gdzie jest kontrast, co odróżnia ją w
największym stopniu).

Odpowiedzi na te pytania pomagają przygotować komunikację do potencjalnych
odbiorców usług turystycznych. Dzięki zebranym w ten sposób materiałom można
uzyskać odpowiedź na pytanie, co należy podkreślać, gdy prezentuje się ofertę
turystyczną Suwalszczyzny, a jakie kwestie pomijać, ponieważ nie odróżniają
Suwalszczyzny od innych miejsc turystycznych oraz czy należy skupić się na kampanii
wzmacniającej markę wśród osób, które markę znają, czy może marka jest mało znana i
należy myśleć o ogólnej kampanii informacyjnej.

1.2 Indywidualne wywiady pogłębione z odbiorcami usług
turystycznych
Przeprowadziliśmy 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród potencjalnych
odbiorców oferty turystycznej

Suwalszczyzny,

czyli

wśród wspominanych

już

internautów, mieszkańców miast, miłośników przyrody, turystów kwalifikowanych,
rodzin z dziećmi oraz przedstawicieli firm organizujących wyjazdy grupowe.

Indywidualny wywiad pogłębiony opiera się na pogłębionej rozmowie przeprowadzonej
twarzą w twarz. Pytania mają charakter otwarty i choć wywiad ma swój scenariusz, to
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prowadzący wywiad badacz może zmieniać kolejność pytań, dostosowując się do
rozmówcy i przebiegu rozmowy, a odpowiedzi udzielone na pierwsze pytania mogą
kształtować pytania, które zada się później. Elastyczny charakter wywiadu pozwala na
opowieści o świecie, w którym żyją badani. Przez aktywne uczestnictwo w zadawaniu
pytań, badacz może wywołać zaangażowanie osoby badanej, a dzięki temu uzyskać
bogactwo materiału w różnorodności odpowiedzi dotyczących niezwykle szczegółowych
spraw. Dodatkowo można poznać język, którym badani mówią o interesującym nas
zagadnieniu, co jest ważną informacją przy tworzeniu komunikacji na temat marki.

W wywiadach skupiliśmy się na następujących kwestiach: w jaki sposób podejmowane są
decyzje turystyczne, jakie motywacje kierują badanymi, a co ich powstrzymuje oraz jakich
informacji potrzebują i gdzie ich szukają. Pytaliśmy również o to, jakie mają potrzeby, jakie
wartości są dla nich ważne, czego oczekują od wyjazdów oraz jaki jest ich styl życia.
Badanych, którzy mieli kontakt z produktem, czyli skorzystali kiedykolwiek z oferty
turystycznej Suwalszczyzny, pytaliśmy również o to, jakie są ich doświadczenia po
kontakcie z marką, jakie potrzeby zaspokaja odwiedzanie Suwalszczyzny i jak duże jest ich
przywiązanie do marki.

1.3 Wywiady z osobami związanymi z branżą turystyczną
czterech krain
Przeprowadziliśmy również 10 wywiadów z osobami, które są związane z branżą
turystyczną 4 krain województwa podlaskiego. Dzięki temu możliwe było zestawienie ich
spostrzeżeń oraz szczegółowych informacji na temat oferty turystycznej z oczekiwaniami
klientów oraz potencjalnych klientów. Poruszyliśmy również wątek Internetu, jako
sposobu dotarcia do turystów.
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1.4 Analiza danych zastanych
Analiza danych zastanych to metoda badania zachowań społecznych, która nie wpływa
na te zachowania. Dzięki temu zmniejsza się obawa o to, że ludzie mówią to, co ich
zdaniem badacz chciałby od nich usłyszeć.

Analizy oparliśmy o narzędzia Google, w szczególności Google Trends. Dzięki temu
możliwa była odpowiedź na pytania: kiedy Polacy zaczynają szukać informacji o
wyjazdach turystycznych, z pomocą jakich słów wyszukują te informacje oraz czy
Suwalszczyzna oraz 4 krainy są popularne wśród internautów.

1.5 Postrzeganie Suwalszczyzny w innych krajach
Przeprowadziliśmy również analizę materiałów zamieszczanych w Internecie dotyczących
Suwalszczyzny w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, litewskim i białoruskim.
Sprawdziliśmy, czy Suwalszczyzna jest wspominana w zagranicznych portalach związanych z
turystyką, a jeśli tak, jakie są informacje, czy są popularne, czy łatwo do nich dotrzeć.

1.6 Tajemniczy klient
Sprawdziliśmy również, czy do oferty turystycznej Suwalszczyzny łatwo dotrzeć poza
Internetem, czyli czy oferta Suwalszczyzny jest dostępna w biurach podróży, a jeśli tak, jak
jest w nich przedstawiana.

Aby odpowiedzieć na te pytania, badacze wcielili się w rolę klientów biur podróży (zarówno
indywidualnych, poszukujących np. ofert wyjazdu na Suwalszczyznę dla rodziny, jak i
poszukujących ofert wyjazdów grupowych np. dla pracowników swojej firmy) i sprawdzili
dostępność ofert związanych z Suwalszczyzną w biurach podróży w największych polskich
miastach.

Badania zostały przeprowadzone w styczniu 2012 roku.
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Rozdział II

ROZPOZNAWALNOŚĆ SUWALSZCZYZNY

JAKO MARKI TURYSTYCZNEJ
Rozpoznawalność Suwalszczyzny jako marki turystycznej została zbadana w oparciu o
dane z badania ankietowego przeprowadzonego na próbie celowej (czyli próbie dobranej
na podstawie już posiadanej wiedzy o populacji oraz celach badania), ze szczególnym
uwzględnieniem Warszawy jako głównego klienta turystycznego województwa
podlaskiego1. W Warszawie zrealizowano 100 ankiet. W innych miastach wojewódzkich
po 7. W województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano 14 ankiet, ze względu na fakt,
że mieszkańcy tego województwa są drugą, po mieszkańcach województwa
mazowieckiego, największą grupą odwiedzającą województwo podlaskie2. Na Górnym
Śląsku również zrealizowano 14 ankiet, gdyż jest to potencjalnie bardzo duży rynek
odbiorców oferty turystycznej Suwalszczyzny.

W badaniu wzięły udział osoby mające od 30 do 70 lat, korzystające z Internetu, co
najmniej raz w roku wyjeżdżające na urlop. Starano się również o zachowanie zbliżonej
ilości kobiet i mężczyzn w próbie. Szczególnie cenna była duża ilość osób posiadających
dzieci, ponieważ stanowią oni ważną grupę docelowej.

2.1 Ocena Suwalszczyzny
Pytanie 1: Czy Suwalszczyzna jest dobrze wypromowana w Polsce?

Tylko 2,6 proc. badanych osób z Warszawy i 2,7 proc. wszystkich badanych uznało
Suwalszczyznę za bardzo dobrze wypromowaną krainę. Tylko 18,2 proc. badanych
warszawiaków i 10 proc. wszystkich badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że
Suwalszczyzna jest dobrze wypromowana. Aż 42,9 proc. i 38,6 proc. nie zgadza się, że
1

Według badań Instytutu Turystyki „Turystyka polska w 2008 roku. Układ regionalny” z 2009 roku do miejscowości
położonych na terenie województwa podlaskiego najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy województwa mazowieckiego i
warmińsko-mazurskiego.
2
Ibid.
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Suwalszczyzna jest dobrze wypromowana. Całkowity brak oferty reklamowej tego
miejsca zauważa 18,2 proc. badanych osób z Warszawy i 25,9 proc. spośród wszystkich
badanych.
Warszawa

Czy Suwalszczyzna jest dobrze
wypromowana w Polsce?

Cały kraj

Czy Suwalszczyzna jest dobrze
wypromowana w Polsce?

Oferta Suwalszczyzny nie jest kojarzona przez respondentów. Można wskazywać na
trochę wyższą jej znajomość w stolicy. Ale w obu przypadkach ocena wypromowania
Suwalszczyzny jest bardzo niska.

Pytanie 2: Czy Suwalszczyzna jest bardzo znanym regionem turystycznym?

Warszawa

Czy Suwalszczyzna jest bardzo znanym regionem turystycznym?
11
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Cały kraj

Czy Suwalszczyzna jest bardzo znanym regionem turystycznym?
12,1 proc. badanych mieszkańców Warszawy zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem,
że Suwalszczyzna jest bardzo znanym miejscem turystycznym. Natomiast wśród
wszystkich badanych z tym stwierdzeniem zgadza się tylko 6,4 proc. Suwalszczyznę, jako
krainę dobrze wypromowany postrzega 27,3 proc. badanych mieszkańców stolicy i 18,3
proc. wszystkich badanych. Odpowiedź trudno powiedzieć to w obu przypadkach 10,1
proc. Ze stwierdzeniem, że Suwalszczyzna jest znanym miejscem turystycznym nie
zgadza się 41,4 proc. badanych warszawiaków i 48,6 proc. wszystkich badanych, a
zdecydowanie się nie zgadza 9,1 proc. badanych warszawiaków i 16,5 proc. ogółu
badanych.

Z przedstawionych danych wynika, że mieszkańcy Warszawy częściej dostrzegają w
Suwalszczyźnie potencjalne miejsce swoich wakacji i wycieczek turystycznych. Około 40
proc. badanych mieszkańców stolicy widzi ją, jako miejsce turystyczne, a tylko 24 proc.
ogółu badanych. Problemem pozostaje duża grupa osób niedostrzegających oferty
turystycznej Suwalszczyzny.
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2.2 Pozycjonowanie i wizerunek Suwalszczyzny
Pytanie 3: Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów/miast, w
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską atrakcyjność, a 5 – bardzo wysoką.

Suwalszczyzna, jako miejsce turystyczne jest bardzo nisko oceniana zarówno przez
wszystkich badanych jak i badanych z Warszawy. W obu przypadkach zajmuje miejsce
ostatnie wśród badanych miejsc turystycznych z wynikiem 3,09 i 3,04 (ogół). Trzy
pierwsze miejsca pod względem atrakcyjności dla mieszkańców Warszawy to Kraków
(4,37), Tatry (4,37) i Mazury (4,09). Atrakcyjność każdego z tych miejsc jest oceniana
średnio o przynajmniej jeden punkt więcej niż atrakcyjność Suwalszczyzny. To olbrzymia
różnica. Badani nie postrzegają Suwalszczyzny jako krainy cennej turystycznie.
Bieszczady, które często bywają porównywane do Suwalszczyzny otrzymują znacznie
lepsze wyniki 3,81 i 3,86.
Warszawa

Pytanie 3: Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów/miast, w skali
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską atrakcyjność, a 5 – bardzo wysoką.
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Pytanie 3: Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów/miast, w
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską atrakcyjność, a 5 – bardzo wysoką.
Podsumowując respondenci nie dostrzegli w Suwalszczyźnie miejsca atrakcyjnego
turystycznie.

Co bardzo ważne, im częściej badana osoba była na Suwalszczyźnie, tym lepiej ją
oceniała. Badane osoby, które nigdy tam nie były, oceniają atrakcyjność Suwalszczyzny
najgorzej, na bardzo niskim poziomie (2,4). Może to wskazywać na słabą promocję
Suwalszczyzny oraz brak umiejętności przedstawienia jej silnych stron.
Cały kraj

Pytanie 3: Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów/miast, w
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską atrakcyjność, a 5 – bardzo wysoką. Średnia
ocena atrakcyjności w zależności od częstości bywania na Suwalszczyźnie.
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2.3 Suwalszczyzna a inne miejsca turystyczne
Porównując to, jak często badani mieszkańcy Warszawy odwiedzali Mazury i
Suwalszczyznę w celach turystycznych, widzimy, że Mazury są częstszym miejscem
wypoczynku dla tej grupy. Mazury odwiedziło więcej niż 10 razy aż 17 proc.
ankietowanych, a od 4 do 9 razy było tam aż 41 proc. badanych warszawiaków. Czyli
prawie 60 proc. badanych warszawiaków było na Mazurach przynajmniej 4 razy. 2-3 razy
26 proc. badanych mieszkańców stolicy, raz 10 proc., a 6 proc. nie było tam nigdy.
Natomiast Suwalszczyznę 10 razy i więcej tylko 3 proc. ankietowanych warszawiaków, 17
proc. było tam od 4 do 9 razy, a 22 proc. 2-3 razy. Raz na Suwalszczyźnie było 26 proc.
badanych mieszkańców stolicy, 32 proc. nigdy.

Suwalszczyzna jest więc bardzo rzadko odwiedzana w celach turystycznych przez
mieszkańców Warszawy w porównaniu z Mazurami. Możliwe jednak, że Mazury mają
zawyżoną wartość, ponieważ są na tyle rozpoznawalne, że wstydem dla badanych jest się
przyznać, że nigdy tam nie byli. Możliwe również, że niektórzy badani mylą
Suwalszczyznę z Mazurami (o myleniu tych miejsc w wywiadach wspominali zarówno
turyści, jak i osoby zaangażowane w branżę turystyczną w województwie podlaskim).

Warszawa

Nigdy i raz to 16proc.

Pytanie 4: Jak często był Pan/Pani w danym regionie w celach turystycznych?
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Warszawa

Nigdy i raz to 58proc.

Pytanie 4: Jak często był Pan/Pani w danym regionie w celach turystycznych?

Gdy odpowiedź na to samo pytanie analizujemy dla całej populacji badanych, widać
wyraźny spadek ilości odwiedzin na Mazurach. 14 proc. było tam 10 razy i więcej, ale tylko
28 proc. 4-9 razy, 28 proc. 2-3 razy, 18 proc. raz i 12 proc. nigdy. Łącznie kategorie raz i
nigdy, w porównaniu do wyników z Warszawy, wzrastają o 14 pp., czyli do 30 proc.

Natomiast wyniki dla Suwalszczyzny w całej populacji badanych są bardzo ciekawe.
6 proc. było na Suwalszczyźnie 10 i więcej razy, wzrost o 3 pp. w porównaniu z Warszawą.
11 proc. 4-9 razy, 20 proc. 2-3 razy, 20 proc. raz i aż 43 proc. nigdy. Jednak kategorie raz i
nigdy wzrastają tylko o 5 pp. w całej populacji w porównaniu z Warszawą (z 58 proc. do
63 proc.).

Suwalszczyzna znacznie przegrywa walkę o klientów z Mazurami. Ma jednak duże
możliwości rozwoju, może adresować kampanie zwłaszcza do mieszkańców Warszawy,
bo szczególnie na tych turystach bardzo traci w porównaniu z Mazurami. Celem
pierwszym powinno być zarówno zwiększenie liczby odwiedzin stałych bywalców (w
całej populacji jest ich o 3 pp. więcej niż w Warszawie, mimo że w całej populacji mniej
osób odwiedza to miejsce), jak i samej ilości odwiedzin mieszkańców Warszawy.
Warszawiacy częściej niż mieszkańcy innych części Polski dostrzegają Suwalszczyznę, jako
kierunek turystyczny i przybywają do niej częściej niż mieszkańcy innych części Polski. Ale
nadal nie jest to wykorzystany potencjał.
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Cały kraj

Nigdy i raz 30 proc.

Pytanie 4: Jak często był Pan/Pani w danym regionie w celach turystycznych?

Cały kraj

Nigdy i raz 63 proc.

Pytanie 4: Jak często był Pan/Pani w danym regionie w celach turystycznych?

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Skojarzenia z miejscami turystycznymi są prawie identycznie dla badanych z Warszawy i
badanych całego kraju (różnicę są niewielkie, na poziomie 1 proc.), dlatego pytanie to
zostało omówione na podstawie odpowiedzi wszystkich badanych całej populacji, a tylko
w jednym przypadku został przedstawiony także osobny wykres dla Warszawy.
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Suwalszczyzna kojarzy się z przyrodą dla 69 proc. ankietowanych, a z ciszą dla 68 proc.
Jako tania jest postrzegana przez 62 proc. Zdecydowanie nie jest oceniania, jako tłoczna
(3 proc.) i droga (4 proc.). Postrzeganie cen jako zbyt wysokich nie jest więc
prawdopodobną barierą rozwoju turystyki.

Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Natomiast potężną barierą rozwojową może być postrzeganie Suwalszczyzny, jako
miejsca bardzo dalekiego, gdzie trudno dojechać. Aż 53 proc. ankietowanych kojarzy
Suwalszczyznę jako miejsce odległe. Również aż 41 proc. badanych z Warszawy w ten
sposób kojarzy Suwalszczyznę. To bardzo duży odsetek, szczególnie jeśli weźmie się pod
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uwagę fakt, że województwo podlaskie graniczy z mazowieckim, więc odległość nie
powinna być aż tak mocno akcentowana.

Pokazanie połączeń i przewidywanego czasu dojazdu mieszkańcom Warszawy mogłoby
być dobrym krokiem do zmniejszenia tej bariery. Również zdjęcia (lub inna informacja) o
nowo wybudowanych, czy wyremontowanych drogach, mogłyby dobrze wpłynąć na
postrzeganie Suwalszczyzny.

Cały kraj

Warszawa

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Suwalszczyznę w opinii ankietowanych jest podobna do Mazur, wiele odpowiedzi jest
zbliżonych. To, co najbardziej różnicuje Suwalszczyznę od Mazur, to skojarzenia z
przyrodą. Z przyrodą Mazury kojarzy 87 proc. respondentów, a Suwalszczyznę 69 proc.

Obie krainy są postrzegane podobnie, ale Mazury mają silniej wypromowaną markę.
Natomiast bardzo silnie Suwalszczyzna jest kojarzona z ciszą. Kojarzy ją w ten sposób aż
68 proc. respondentów, a Mazury 54 proc. Cisza może być silnym atrybutem,
ułatwiającym pozycjonowanie się wobec innych miejsc turystycznych. Może ułatwiać
przyciąganie turystów z wielkich ośrodków miejskich jak Warszawa, chcących odpocząć
od zgiełku i hałasu.
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Kolejny raz potwierdza się wniosek o postrzeganiu Suwalszczyzny, jako położonej dalej,
niż jest w rzeczywistości. Mazury postrzega jako dalekie 28 proc. badanych, Bałtyk 40
proc., a Suwalszczyzna 53 proc. Co bardzo ciekawe, mieszkańcy Warszawy postrzegają
Suwalszczyznę jako podobnie odległą, co Bałtyk, a nie Mazur. Różnica wynosi 3 pp.,
ponieważ 41 proc. mieszkańców stolicy postrzega Suwalszczyznę jako odległą, w
porównaniu z 44 proc., które tam zdanie mają o obszarach nadmorskich.

Respondenci pytani o różnice między Mazurami a Suwalszczyzną, wskazują na lepszą
infrastrukturę w Krainie Wielkich Jezior, ale także większy tłok. Spora część badanych nie
dostrzega różnic lub nie potrafi ich podać. Co po raz kolejny wskazuje na słabą
rozpoznawalność marki.
Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Cały kraj

20

Suwalszczyzna jako marka turystyczna
Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?
Cały kraj
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Warszawa

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Badani zupełnie inaczej postrzegają Bałtyk i Suwalszczyznę. Bałtyk postrzega jako tłoczny
86 proc., a jako drogi – 84 proc. Ciszę przypisuje mu tylko 13 proc. badanych.
Przeciwstawienie Suwalszczyzny Bałtykowi byłoby korzystne.

Ważną kwestią wydaje się jednak zbudowanie odpowiedniej kampanii dla rodzin z
dziećmi. Pokazanie, że rodziny na Suwalszczyźnie też będą miały, co robić, a dzieci
odpoczną w cichej, zdrowej i bezpiecznej okolicy.
Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?
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Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

Cały kraj

Pytanie 5: Czy te określenia kojarzą się Pani/Panu z wymienionymi miejscami?

2.4 Skojarzenia związane z Suwalszczyzną
Pierwsze skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających poza Warszawą
Pytaniem mającym wskazać, co charakteryzuje Suwalszczyznę było:
Pytanie 6: Proszę wymienić 3 pierwsze skojarzenia, które przychodzą Panu/Pani do głowy,
kiedy słyszy Pan/Pani słowo „Suwalszczyzna”.
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Osoby mieszkające poza Warszawą pytane o pierwsze skojarzenie z Suwalszczyzną
najczęściej mówiły „przyroda” (17 proc.) lub „zimno (17 proc.). 15 proc. jako pierwsze
skojarzenie mówiło o dużej odległości. Jako pierwsze skojarzenie wspominane były
również jeziora i rzeki (15 proc.). 8 proc. jako pierwsze skojarzenie wskazywało na zabytki
i atrakcje.

Pierwsze skojarzenie z Suwalszczyzną:


przyroda (17 proc.)



zimno (17 proc.)



daleko (15 proc.)



jeziora i rzeki (15 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (8 proc.)

Co bardzo niepokojące aż dwa skojarzenia dominujące są negatywne, a ilość takich
odpowiedzi jest bardzo znacząca. Suwalszczyzna najsilniej kojarzy się respondentom z
przyrodą. Znacznie słabiej z zabytkami czy miastami. Widać tutaj duże braki w promocji.

Drugie skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających poza Warszawą

Osoby mieszkające poza stolicą jako drugie skojarzenie z Suwalszczyzną wskazują na
jeziora i rzeki (25 proc.). 14 proc. jako drugie skojarzenie wskazuje na słowo zimno.
12 proc. podaje jako drugie skojarzenie odległość oraz przyrodę. 10 proc. jako drugie
skojarzenie wskazuje na atrakcje i zabytki.

Drugie skojarzenie z Suwalszczyzną:


jeziora i rzeki (25 proc.)



zimno (14 proc.)



daleko (12 proc.)



przyroda (12 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (10 proc.)
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Znów dużą rolę odgrywają skojarzenia negatywne. Wiele osób wskazuje na jeziora 25
proc. Znów bardzo słabo Suwalszczyzna kojarzona jest z atrakcjami turystycznymi.

Trzecie skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających poza Warszawą

Trzecie skojarzenie z Suwalszczyzną dla 16 proc. badanych mieszkających poza warszawą
to przyroda. 15 proc. w trzecim skojarzeniu wskazuje na jeziora. 9 proc. na zimno, 7 proc.
na atrakcje i zabytki.

Trzecie skojarzenie z Suwalszczyzną:


przyroda (16 proc.)



jeziora (15 proc.)



zimno (9 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (7 proc.)

Pierwsze skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających w Warszawie

Badani mieszkańcy Warszawy jako pierwsze skojarzenie z Warszawą najczęściej
wskazywali na przyrodę (27 proc.). Dla 22 proc. pierwszym skojarzeniem było zimno. 14
proc. wskazywało na jeziora i rzeki, tyle samo na zabytki i atrakcje Ostatnie ważne
skojarzenie podawane jako pierwsze przez badanych mieszkających w Warszawie to
daleko (8 proc.).

Pierwsze skojarzenie z Suwalszczyzną dla badanych mieszkańców Warszawy:


przyroda (27 proc.)



zimno (22 proc.)



jeziora i rzeki (14 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (14 proc.)



daleko (8 proc.)
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Mieszkańcy Warszawy postrzegają Suwalszczyznę, jako miejsce, którego główną atrakcją
jest przyroda. Akcent na przyrodę jest zdecydowany, jako pierwsze skojarzenie z
Suwalszczyzną podaje go ponad jedna czwarta badanych. Ale też znacznie częściej
wymieniają atrakcje i miasta. Skojarzenia negatywne to „zimno” oraz „daleko”. Zaskakuje
akcentowanie duże odległości, mimo że województwo mazowieckie i podlaskie ze sobą
sąsiadują.

Drugie skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających w Warszawie

Najczęściej podawanym drugim skojarzeniem jest przyroda(21 proc.). 11 proc. wskazuje na
jeziora i rzeki, daleko oraz ciszę i spokój.

Atrakcje i zabytki wskazało 9 proc.

respondentów z Warszawy. Ostatnią ważną (powyżej 5 proc.) kategorią wskazywaną w
drugim skojarzeniu było zimno, wskazało na nie 7 proc.

Drugie skojarzenie związane z Suwalszczyzną dla badanych mieszkańców Warszawy:


przyroda (21 proc.)



jeziora i rzeki (11 proc.)



daleko (11 proc.)



cisza i spokój (11 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (9 proc.)



zimno (7 proc.)

Po raz pierwszy wśród skojarzeń pojawiała się kategoria cisza i spokój (było to drugie
skojarzenie 11 proc. badanych z Warszawy). Respondenci mieszkający w stolicy mieli inne
skojarzenia z Suwalszczyzną niż pozostali ankietowani. Częściej jest również wskazywana
przyroda. Kategoria daleko ma po raz kolejny okazała się silnym skojarzeniem (11 proc.)

Trzecie skojarzenie z Suwalszczyzną badanych mieszkających w Warszawie

Jako trzecie skojarzenie ankietowani z Warszawy najczęściej pojawiała się kategoria cisza
i spokój (15 proc.) oraz atrakcje i zabytki (również 15 proc.). Przyroda po raz kolejny
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uzyskała bardzo wysoki odsetek wskazań, 14 proc. (wcześniej 27 proc. i 21 proc.) . Jeziora i
rzeki były trzecim skojarzeniem 9 proc. badanych z Warszawy. 5 proc. wskazało na
skojarzenie „zimno”, a również 5 proc. na „czysto”.

Trzecie skojarzenie związane z Suwalszczyzną dla badanych mieszkańców Warszawy:


cisza i spokój (15 proc.)



atrakcje, zabytki, miasta (15 proc.)



przyroda (14 proc.)



jeziora i rzeki (9 proc.)



zimno (5 proc.)



czysto (5 proc.)

Cisza i spokój odgrywa w postrzeganiu Suwalszczyzny przez badanych warszawiaków
znacznie większą rolę niż dla badanych mieszkających w innych miejscach. Również
kategoria „czysto” pojawia się częściej wśród skojarzeń warszawiaków niż pozostałych
badanych. Może być to projekcja potrzeb odpoczynku na łonie natury. Mieszkańcy
Warszawy postrzegają Suwalszczyznę znacznie bardziej jako miejsce „pełne przyrody”,
niż jako krainę jezior. Częściej też wymieniają lokalne atrakcje, zabytki. W Warszawie
zwracano również uwagę na przygraniczne położenie Suwalszczyzny, choć w niewielkim
odsetku odpowiedzi.

Podsumowując pytanie dotyczące skojarzeń związanych z Suwalszczyzną, widać wyraźnie
brak dominującego skojarzenia wśród badanych mieszkających poza stolicą.

Wśród badanych mieszkańców Warszawy najczęstsze skojarzenia to przyroda, cisza,
spokój. Może to być wskazówka do budowy strategii marketingowej, skierowanej do
osób chcących odpocząć od zgiełku wielkiego miasta. Warszawa może być w przyszłości
jeszcze ważniejszym odbiorcą oferty turystycznej Suwalszczyzny.

Wśród skojarzeń pojawia się bardzo niekorzystne dla turystyki skojarzenie, czyli
zimno/biegun zimna. Również po raz kolejny zauważalne jest zbyt silnie akcentowanie
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odległości w Warszawie, postrzeganie Suwalszczyzny, jako miejsca bardzo odległego.
Jest te skojarzenia powinny zostać przede wszystkim obalone, czy zastąpione innymi.
Widoczna jest potrzeba budowania nowego wizerunku krainy, zaakcentowanie jej
mocnych stron i promocja zabytków. W Warszawie można dostrzec pewne zarysy i
kierunek, w jakim powinna podążać kampania. Problemem pozostaje słaby i niekonkretny
wizerunek poza stolicą. Dlatego można zastosować inny przekaz do obu tych grup. W
Warszawie należy pokazać Suwalszczyznę jako miejsce bliskie, gdzie można odpocząć
nawet podczas kilkudniowego popytu. Reszcie Polski należy przede wszystkim
dostarczyć podstawowych informacji o Suwalszczyźnie.

Możliwym rozwiązaniem jest stworzenie postaci lub wypromowanie osoby, która kojarzy
się z konkretnym miejscem. W Polsce tego typu przykłady to Adam Małysz i Wisła, czy
Ojciec Mateusz i Sandomierz. Osoby, a nawet fikcyjni bohaterowie promują miejsce i
zdobywają dla niego sympatię ludzi. „Tańszym rozwiązaniem jest wykreowanie
animowanej lub żywej postaci, która pomorze zakorzenić wizerunek marki w umysłach
klientów. Agencja reklamowa Leo Burnett stworzyła cały szereg niezapomnianych postaci
animowanych, takich jak Jolly Green Giant (Wesoły Zielony Wielkolud – reklamuje mrożonki),
Tony the Tiger (Tygrys Tony – reklamuje płatki śniadaniowe) czy Charley the Tuna (Tuńczyk
Charley – reklamuje konserwy rybne). Ta sama agencja stworzyła również postać kowboja
Marlboro, który nie jest animowany, ale też nie jest drogim gwiazdorem. Aktor odgrywający
jego rolę zmienia się co jakiś czas.” 3

3

P. Kotler (2010), Kotler o marketingu. Jak stworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, tłum. M. Lipa, New Media, s.108.
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Rozdział III

ROZPOZNAWALNOŚĆ 4 KRAIN WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO JAKO MAREK TURYSTYCZNYCH
Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a które
najgorzej?

Respondenci w całym kraju wskazali na Pojezierze Suwalskie, jako najbardziej znaną
krainę województwa podlaskiego (49 proc.). Drugim najczęstszym wskazaniem była
Dolina Biebrzy (jako najbardziej znaną wskazało na nią 34 proc. badanych), następnie
Puszcza Knyszyńska (12 proc.) i na końcu Ziemia Sejneńska (5 proc.). Aż 83 proc. wskazań
padło na Pojezierze Suwalskie i Dolinę Biebrzy. Są one dużo bardziej rozpoznawane niż
pozostałe krainy.
Cały kraj

Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a
które najgorzej? Pierwszy najbardziej znany region.

Jako druga najbardziej znana kraina wskazywana była najczęściej Dolina Biebrzy (39
proc.), potem Pojezierze Suwalskie (30 proc.), a następnie Puszcza Knyszyńska (17 proc.)
oraz Ziemia Sejneńska (14 proc. ). Po raz kolejny Pojezierze Suwalskie i Dolina Biebrzy
mają bardzo wysokie odsetki rozpoznawalności, w sumie 69 proc. odpowiedzi.
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Cały kraj

Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a
które najgorzej? Drugi najbardziej znany region.
Jak trzecią najbardziej znaną krainę badani najczęściej wskazywali Puszczę Knyszyńską (41
proc.), następnie Ziemię Sejneńską (27 proc.) i Dolinę Biebrzy (27 proc.), na końcu
Pojezierze Suwalskie (10 proc.).

Cały kraj

Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a
które najgorzej? Trzeci najbardziej znany region.
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Krainą wskazywaną przez respondentów jako najmniej znaną była dla większości Ziemia
Sejneńska (54 proc). Mniej osób wskazało na Puszczę Knyszyńską (29 proc.), a jeszcze
mnie na Pojezierze Suwalskie (10 proc.) i Dolinę Biebrzy (7 proc.).
Cały kraj

Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a które
najgorzej? Czwarty najbardziej znany region.
Podsumowując wśród wszystkich badanych najbardziej rozpoznawalną krainą jest
Pojezierze Suwalskie, potem Dolina Biebrzy, następnie Puszcza Knyszyńska. Najmniej
znaną krainą jest Ziemia Sejneńska.

3.1 Różnice dla Warszawy
Badani mieszkańcy stolicy wskazywali znacznie częściej Dolinę Biebrzy jako najbardziej
znaną krainę spośród podanych 4 krain województwa podlaskiego. Pozostałe wskazania
wypadły identycznie jak dla badanych mieszkańców innych polskich miast.
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Warszawa

Pytanie 7: Wymienię teraz 4 krainy. Które z nich kojarzy/zna Pan/Pani najlepiej, a które
najgorzej? Najbardziej znany region w Warszawie.

3.2 Najbardziej znane miejsca
Pytanie 8: Proszę wybrać trzy Pana/Pani zdaniem najbardziej znane miejsca/atrakcje
Suwalszczyzny.

Jako najbardziej znaną atrakcje turystyczną respondenci wskazali przede wszystkim
Kanał Augustowski (30,9 proc.). Trochę mniej osób wskazywało jako na najbardziej znaną
atrakcję Czarną Hańcza (24,4 proc.) i Rospudę (15,7proc.).

32

Suwalszczyzna jako marka turystyczna

Cały kraj

Pytanie 8: Proszę wybrać trzy Pana/Pani zdaniem najbardziej znane miejsca/atrakcje
Suwalszczyzny. Miejsce wskazywane jako pierwsze najbardziej znane.

Jako drugą najbardziej znaną atrakcje turystyczną respondenci wskazali również przede
wszystkim Kanał Augustowski (24 proc.), Czarną Hańczę (18,9 proc.) i Rospudę miejsce
(18,4 proc.).
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Cały kraj

Pytanie 8: Proszę wybrać trzy Pana/Pani zdaniem najbardziej znane miejsca/atrakcje
Suwalszczyzny. Miejsce wskazywane jako drugie najbardziej znane.
Jak trzecią najbardziej znaną atrakcje turystyczną respondenci wskazali najczęściej
Jezioro Wigry (21 proc.), Rospudę (19,1 proc.) i Czarną Hańczę (13,5proc.).
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Cały kraj

Pytanie 8: Proszę wybrać trzy Pana/Pani zdaniem najbardziej znane miejsca/atrakcje
Suwalszczyzny. Miejsce wskazywane jako trzecie najbardziej znane.

Podsumowując dla wszystkich badanych najbardziej znanym miejscem jest zdecydowanie
Kanał Augustowski. To on jest wskazywany, jako najważniejsza marka Suwalszczyzny.
Istotne są również Czarna Hańcza i Rospuda. Trochę słabiej rozpoznawane są Wigry.
Prawie zupełnie nieznaną atrakcją jest Twierdza Osowiec. Słabe wyniki uzyskały mosty w
Stańczykach, które są wskazywany w pytaniach otwartych, jako mocna strona
Suwalszczyzny.

W przypadku Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy, Rospudy i Wigier można pomyśleć
kampaniach wzmacniających te atrakcje. W przypadku pozostałych atrakcji 4 krain należy
pomyśleć o ogólnej kampanii informacyjnej, ponieważ są one bardzo słabo znane wśród
potencjalnych odbiorców oferty turystycznej.
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3.2.1 Różnice dla Warszawy
Badani mieszkańcy stolicy częściej, niż pozostali badani wskazywali na Czarną Hańczę jako
na najbardziej znaną atrakcję 4 krain (31proc.). Badani warszawiacy również częściej niż
pozostali badani wskazywali na Bagna Biebrzańskie. Wskazania na pozostałe atrakcje nie
odbiegały od ujęcia ogólnopolskiego. Przy sumowaniu wszystkich wskazań badanych
mieszkańców Warszawy wynik był podobny do wyniku w całej Polsce. Najbardziej
rozpoznawalne atrakcje to Kanał Augustowski, Czarna Hańcza, Rospuda i Wigry.

Warszawa

Pytanie 8: Proszę wybrać trzy Pana/Pani zdaniem najbardziej znane miejsca/atrakcje
Suwalszczyzny. Miejsce wskazywane jako najbardziej znane w Warszawie.
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Rozdział IV

ROLA INTERNETU W PROMOCJI

TURYSTYCZNEJ SUWALSZCZYZNY
Jako najważniejsze źródło informacji na temat turystyki Internet jest wskazywany przez
42 proc. badanych mieszkańców Warszawy, 37,3 proc. badanej populacji oraz 33,3 proc.
badanych z wyłączaniem Warszawy.

Rola Internetu w docieraniu do informacji turystycznych jest ważniejsza dla badanych
mieszkańców stolicy. Jest on dla wielu głównym źródłem informacji. W innych częściach
Polski ważniejszym źródłem informacji związanych z turystyką są znajomi.

Warszawa

Pytanie 9: Skąd czerpie Pan/Pani informacje turystyczne? Najważniejsze
źródło informacji dla mieszkańców Warszawy.
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Cały kraj

Pytanie 9: Skąd czerpie Pan/Pani informacje turystyczne? Najważniejsze
źródło informacji dla mieszkańców całego kraju.

Bez Warszawy

Pytanie 9: Skąd czerpie Pan/Pani informacje turystyczne? Najważniejsze źródło
informacji dla mieszkańców całego kraju, z wyłączeniem wyników z Warszawy.
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Rozdział V

RODZICE I DZIECI JAKO TURYŚCI

Rodzice i dzieci stanowią bardzo ważną grupę docelową współczesnej turystki. Często
rodzice poszukują miejsc wypoczynku bezpiecznych dla dzieci, zapewniających
dodatkowe atrakcje, czy takich, gdzie dzieci mogą zobaczyć lub poznać coś nowego.

Czy Suwalszczyzna jest postrzegana jako miejsce atrakcyjne turystycznie dla rodziców z
dziećmi?

Przede wszystkim zaskakuje bardzo duży odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć”, 35
proc., a w samej Warszawie 24 proc. Suwalszczyznę jako atrakcyjną dla dzieci postrzega
46 proc. wszystkich badanych i 49 proc. badanych z Warszawy (zsumowane odpowiedzi
zgadzam się i zdecydowanie się zgadzam). Suwalszczyznę jako nieatrakcyjne miejsce dla
dzieci postrzega 19,2 proc. wszystkich badanych i 27,2 proc. badanych z Warszawy
(zsumowane odpowiedzi nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam).

W wynikach widać brak zdecydowanych odpowiedzi, co może wskazać na słabość
skojarzeń Suwalszczyzny z miejscem wypoczynku dzieci. Szczególnie po bardzo dużej
ilości odpowiedzi trudno powiedzieć, widać brak informacji na ten temat. Aby to zmienić
konieczna jest kampania informacyjna, pokazująca Suwalszczyznę i 4 krainy jako miejsce
bezpiecznego i obfitującego w atrakcje wypoczynku dzieci.

Opinie o Suwalszczyźnie wśród badanych posiadającej dzieci i nieposiadających są dość
zbliżone. Widać brak zróżnicowania na obu wykresach (Lambda - 0,09). Osoby
posiadające dzieci i bezdzietni oceniają prawie identycznie ofertę turystyczną
Suwalszczyzny dla najmłodszych. Może to świadczyć o słabej promocji atrakcji dla dzieci.
Również bardzo niepokojący jest 33,7 proc. odpowiedzi trudno powiedzieć wśród osób
posiadających dzieci. Świadczy to o słabej znajomości oferty turystycznej Suwalszczyzny
dla dzieci.
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Rodzice posiadający dzieci są dużą grupą docelową, której potencjał jest obecnie
niewykorzystany. Suwalszczyzna jako miejsce wypoczynku dzieci ma w tej grupie słabo
zbudowaną markę. Dominują odpowiedzi niezdecydowane. Powyższe dane wskazują na
konieczność doinformowania potencjalnych turystów poprzez promowanie atrakcji dla
dzieci. Ich stan wiedzy o Suwalszczyźnie jako miejscu atrakcyjnym dla dzieci jest bardzo
niski, zatem nawet nie biorą pod uwagę Suwalszczyzny, gdy zastanawiają się nad
miejscem, gdzie mogą spędzać czas z dziećmi.
Cały kraj w %

Pytanie 9: Czy Suwalszczyzna to miejsce, które jest doskonałe dla wypoczynku dzieci?

Warszawa w %

Pytanie 9: Czy Suwalszczyzna to miejsce, które jest doskonałe dla wypoczynku dzieci?
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Cały kraj- osoby posiadające dzieci w %

Pytanie 9: Czy Suwalszczyzna to miejsce, które jest doskonałe dla wypoczynku dzieci?
Odpowiedz na pytanie w grupie osób posiadających dzieci.

Cały kraj- osoby nie posiadające dzieci w %

Pytanie 9: Czy Suwalszczyzna to miejsce, które jest doskonałe dla wypoczynku dzieci?
Odpowiedz na pytanie w grupie osób nie posiadających dzieci.
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5.1 Rodzice z dziećmi a odległość
Co niezmiernie ważne, grupa docelowa, która są rodzice z dziećmi nie uznała
Suwalszczyzny za zbyt daleko położonej. Ma to olbrzymie znaczenie i może ułatwić
zachęcanie do przyjazdu, gdy tylko w grupie docelowej pojawi się świadomość marki.
Cały kraj- osoby nie posiadające dzieci w %

Pytanie 10. Główny problemem z odwiedzeniem Suwalszczyzny jest odległość.
Odpowiedz na pytanie w grupie osób nie posiadających dzieci.

Cały kraj- osoby posiadające dzieci w %

Pytanie 10. Główny problemem z odwiedzeniem Suwalszczyzny jest odległość.
Odpowiedz na pytanie w grupie osób posiadających dzieci.
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Rozdział VI

SUGESTIE DLA KAMPANII

Podsumowanie i zalecenia:


Problemem Suwalszczyzny jest brak wizerunku. Suwalszczyzna jako marka
turystyczna jest bardzo słabo rozpoznawalna, a także słabo oceniana w
porównaniu z innymi miejscami turystycznymi. Respondenci mają bardzo małą
wiedzę na temat Suwalszczyzny, nawet w kwestiach dla nich ważnych. Brakuje im
podstawowych informacji, które należy uzupełnić ogólną kampanią informacyjną.



W kampanii adresowanej do mieszkańców Warszawy, należy podkreślić, że
Suwalszczyzna jest bliżej niż myślą, a także budować wizerunek Suwalszczyzny
jako przeciwieństwo wielkiego miasta oraz popularnych, a przez to zatłoczonych,
miejsc turystycznych. Suwalszczyzna jako miejsce ciche, spokojne i pełne przyrody.



Ważną grupą docelową są rodzice z dziećmi, którzy nie wiedzą wiele o tym, co
Suwalszczyzna może im zaproponować. Do nich również należy skierować
kampanię informacyjną, prezentującą Suwalszczyznę jako miejsce atrakcyjne dla
rodziców z dziećmi.

6.1 Informacje o badanych
W badaniu ankietowym wzięło udział 51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzny. Dominowały
osoby w wieku 30-39 lat, ta grupa stanowiła 46,1 proc. badanych. Osoby w wieku 40-49
lat stanowiły 26,5 proc. badanych. Podobny odsetek, stanowiły osoby w wieku 50-59 lat,
22,4 proc. Najstarsza grupa badana to osoby w wieku 60 lat i więcej, 5 proc. Dzięki temu
w próbie znalazło się wiele osób posiadających dzieci (dzieci w wieku do 18 roku życia ma
45 proc. badanych) oraz bardzo aktywnych turystycznie.

W badaniu ankietowym największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym
59,4 proc. Osoby z wykształceniem średnim technicznym stanowiły 17,4 proc. badanych,
ze średnim ogólnokształcącym 15,1 proc. Osoby z wykształceniem zawodowym 7,3 proc.
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46,3 proc. badanych zadeklarowała, że ich zarobki są przeciętne w porównaniu do innych
gospodarstwa domowych. Jako nieco lepsze od innych gospodarstw domowych swoje
zarobi określiło 29,8 proc., a 12,2 proc. jako znacznie lepsze od zarobków przeciętnego
gospodarstwa domowego. Na nieco gorsze wskazało 4,9 proc. badanych, a 0,5 proc. na
znacznie gorsze.

Większość badanych

(83 proc.) to osoby preferujące długie wyjazdy turystyczne

(powyżej 5 dni), tylko 17 proc. preferuje wyjazdy krótkie. Odległość, jeśli chodzi o
wyjazdy, nie odgrywa dla ankietowanych znaczącej roli (65,6 proc. zadeklarowało, że nie
ma to dla nich znaczenia).
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Rozdział VII

WYWIADY Z TURYSTAMI I OSOBAMI

ZWIĄZANYMI Z BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ
Aby jeszcze lepiej zrozumieć, jak podejmowane są decyzje turystyczne przeprowadziliśmy
20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z turystami (zarówno tymi, którzy byli, jak i
tymi, którzy nigdy nie byli na Suwalszczyźnie).

Wszystkie przebadane osoby to mieszkający w miastach użytkownicy Internetu, należący
do jednej z czterech grup:


turyści kwalifikowani



miłośnicy przyrody



rodzice dzieci młodszych niż 18 lat



osoby, które organizują wyjazdy grupowe w swoich firmach.

Uwzględnienie w wywiadach osób, które korzystają z ofert turystycznych, jako firmy
wiązało się z założeniem, że w tym przypadku kontekst decyzyjny jest inny, mianowicie
człowiek, jako reprezentant firmy inaczej rozporządza budżetem, niż gdy zarządza
budżetem domowym.

W przypadku rodziców w szczególności zwróciliśmy uwagę na posiadanie dzieci. Choć
ostatnio dzieci rodzi się coraz mniej, to wydatki na dzieci od lat systematycznie rosną.
Dodatkowo dzieci mają bardzo duży wpływ na decyzje zakupowe rodziców i to w każdej
dziedzinie, od kupowania produktów spożywczych, przez telewizję, komputery po
samochody. Dodatkowo potrzeby dzieci chroni się najdłużej, gdy pogarsza się sytuacja
finansowa gospodarstwa domowego.

Wybory rodziców mają też wpływ na budowanie przywiązania do marki, wielu dorosłych
wybiera te produkty i marki (w tym marki turystyczne i sposób spędzania wolnego czasu),
które wybierali ich rodzice.
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Rozmawialiśmy również z 10 osobami, które są związane z branżą turystyczną 4 krain
województwa podlaskiego. Były to osoby z instytucji związanych z turystyką, punktów
informacji turystycznej, organizacji pozarządowych, kierownicy hoteli, właściciele
pensjonatów i agroturystyk oraz osoby z restauracji i sklepów sprzedających produkty
regionalne. Informacje otrzymane od nich oraz ich spostrzeżenia zestawiliśmy z
oczekiwaniami turystów.

7.1 Oczekiwania wobec wyjazdów
Nie generalizowałabym, że młodzi to są aktywni, a starsi to by chcieli tylko odpoczywać. To
zależy indywidualnie od osoby. Zdarzają się młode osoby, które przyjeżdżają i szukają form
różnych aktywnych spędzania wolnego czasu. Są starsze osoby, które też przyjeżdżają po to
żeby popływać kajakiem, czy pojeździć na rowerze. To zależy indywidualnie, kto co preferuje
– opowiadała osoba związana z branżą turystyczną z Augustowa.

I to samo można powiedzieć o badanych przez nas osobach. O tym, jak co robią w
wolnym czasie w mniejszym stopniu decydował wiek, a w większym stopniu styl życia. I
tak, jak różne były style życia badanych przez nas turystów, tak różniły się ich motywacje
do wyjazdu i oczekiwania z nim związane. I to one w największym stopniu wpływały na
decyzje o tym, gdzie jechać i co robić. Badane przez nas osoby były albo kolekcjonerami
miejsc albo kolekcjonerami doznań.

7.1.1 Kolekcjonerzy miejsc
Kolekcjonerzy miejsc za każdym razem starają się odwiedzać nowe miejsce. Kolekcjonują
kolejne miejscowości i nowe kraje. W zasadzie nie zdarza im się wracać w te same
miejsca, czy nawet w te same rejony. Chodzi o to, aby za każdym razem było to coś
innego.
- Za każdym razem w inne. Raczej nie jeździmy dwa razy w to samo miejsce.
- A dlaczego?
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- Żeby coś więcej zobaczyć. Podobno powinno tak być, że w ciągu roku człowiek powinien
zobaczyć przynajmniej jakieś jedno miejsce za granicą nowe i jedno miejsce w Polsce nowe.

Najczęściej korzystają z ofert biur podróży. Wyjeżdżają na dłuższe wakacje zazwyczaj raz,
czasem dwa razy w roku. Zazwyczaj są to wakacje w ciepłych krajach.
- Do wyjazdów w Polsce zniechęca mnie to, że w morzu jest zimna woda, że jest niepewna
pogoda, padają deszcze i nigdy nie wiadomo, jak będzie. Wyda się mnóstwo pieniędzy na
taki wyjazd, a potem się będzie siedziało w strugach deszczu.

Wybór ciepłych krajów wiąże się z pewnością dobrej pogody. Czasami osoby te
oszczędzają, aby przynajmniej raz w roku wybrać się na dłuższe, zagraniczne wakacje.
Dlatego wolą nie ryzykować i wybierają miejsca, gdzie ładna pogoda jest prawie
gwarantowana. O tym, jak ważną zmienną przy podejmowaniu decyzji jest pogoda,
opowiadała jedna z badanych osób, która przez kilka lat pracowała w dużym, sieciowym
biurze podróży:

- Są takie dwie grupy klientów. Są tacy, których stać by jeździć częściej niż raz do roku i tacy,
którzy podróżują raz do roku i starają się te pieniądze uzbierać. (…) W Polsce nie ma pewnej
pogody, ceny wyjazdów w Polsce są tak naprawdę zbliżone do tańszych ofert last minute w
Turcji, czy Egipcie, czy w Grecji, a klient myśli racjonalnie i liczy złotówki. (…) Ludzie kierują
się takimi suchymi faktami: tylko jaka jest cena hotelu, ogólna cena, no i kwestia
temperatury wchodzi w grę. I to są tak naprawdę kwestie, które decydują.

Mniej liczy się otoczenie hotelu, w którym będą, czy możliwość poznawania lokalnych
społeczności. Osoby te czas na wakacjach spędzają zazwyczaj mniej aktywnie. Były
pracownik biura podróży dodawał:
- Polacy to jest zazwyczaj woda, leżak i bar. Szczególnie w Egipcie to jest klasyka aktywności.
Inna aktywność rzadko, chyba, że w jakiejś hotelowej dyskotece.

A jeśli decydują się na zwiedzanie, to jest to zazwyczaj zwiedzanie najpopularniejszych
miejsc z przewodnikiem z biura podróży.
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- To osoby, które jeżdżą na takie wycieczki objazdowe. Potrafią do Włoch, czy nawet do
Hiszpanii jechać autokarem. I są to takie osoby, które też znają konkretne trasy, konkretne
rejony, np. jadą do miejsc, które konkretnie chcą zobaczyć.

Lubią, gdy ktoś za nich planuje:
- Lubię jak jest to zaplanowane, a nie jak sama muszę się o to martwić. Jak jest taki wyjazd
wycieczkowo-pielgrzymkowy, to już jest to zaplanowane, ktoś za mnie o tym myśli.
Pobudka, śniadanie, pakowanie bagaży, dziś zwiedzamy to i tamto, tu się zatrzymujemy na
nocleg, obiadokolacje i to jest przygotowane i takie coś lubię.

Główny cel takich wyjazdów to po prostu odpoczynek.
- Żeby wypocząć, nie myśleć o pracy.

7.1.2 Kolekcjonerzy doznań
Kolekcjonerzy doznań podróżują często, ale nie zależy im na tym, aby za każdym razem
znaleźć się w innym miejscu. Wracają w te same rejony, jeśli ich czymś zachwycą.
- Podobne rejony, ale bardzo często nie te same miejsca. (…) Lubimy wracać w podobne
miejsce. Nie zupełnie to samo, ale np. byliśmy w Maroko raz i teraz myślimy, żeby znowu
pojechać, bo nam się podobało.

Chcą znów poczuć coś podobnego.
- O wyborze miejsca decyduje przede wszystkim to, czy mnie coś zachwyci. Bo jak coś zrobi
duże wrażenie, to człowiek chciałby to jeszcze raz zobaczyć. Bo pierwszy raz to się po
łebkach coś robi. Potem się wracam i inaczej na to patrzy, czy coś dodatkowego się ogląda.
Rzeczywiście są takie miejsca, które można odwiedzać wiele razy i za każdym coś ciekawego
oglądać.

Bardziej niż kolejna nazwa, kolejne miasto, które mogą odhaczyć na liście miejsc, w
których byli, interesują ich niepowtarzalne doznania, okrywanie kolejnych warstw,
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historii, szczegółów. A że najlepiej jest je odkrywać po swojemu i w swoim tempie,
dlatego nie są fanami grupowych wyjazdów, organizowanych przez biura podróży.
Rzadko szukają oferty takiej, jak wszyscy. Nie chcą trafiać do enklaw dla obcokrajowców,
gdzie trafiają klienci turystyki masowej.
- Nie interesują mnie miejsca, gdzie wszystko jest ujednolicone, takie same jedzenie, takie
same baseny, słone morze, tak samo gorące słońce, te same zakupy. To mnie nie rajcuje. Ja
nie chce mieć takich wakacji, że cały czas siedzę na basenie.

Taka masowa oferta to też tłumy, których nie chcą. I są też świadomi, że takie tłumy źle
wpływają na dane miejsce.
- Taki hicior, gdzie całą Polska jeździ, to Zakopane. Bardzo mi się tam podoba, ale mam dosyć
ludzi, tłoku i dlatego teraz unikam. Jak mam wybór Wisła albo Zakopane, wolę Wisłę, bo jest
tam bardziej kameralnie. A Zakopane to jest totalny przemiał. Albo Hiszpania. Hiszpania to
po prostu nie turystyka, a przemysł turystyczny. Tam powstają blokowiska, które zasłaniają
słońce, bo ich cień jest na całej plaży. Wzdłuż plaży to same blokowiska, jak w Gdańsku te
falowce. Tragicznie to wygląda. Psują totalnie urok tego miejsca. Ale tam jest biznes.
Komercja może zepsuć.

Bardziej niż popularne miejsce liczy się to, na ile oferta jest oryginalna, inna,
nieszablonowa, a także to, aby spędzać czas czynnie:
- Na takim krótszym wyjeździe chcemy nie tylko posiedzieć, ale i też coś zwiedzić, tak
bardziej czynnie spędzamy czas. Jeździmy po okolicy, zapoznajemy się z architekturą na tym
terenie, parkiem przyrodniczym.

Chcą podróżować zgodnie z własnym rytmem, którego nie narzuca im wykupiona w
biurze podróży wycieczka.
- Urlop ma dawać przyjemność, odpoczynek, a nie być kolejnym biciem rekordów.

Cenią to, co autentyczne, oryginalne, a nie „takie, jak wszędzie”, bo to, co inne wzbogaca
doświadczenia. Lubią odkrywać boczne ścieżki, zakamarki, też docierać do historii miejsc,
która nie ogranicza się do kilka encyklopedycznych informacji.
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- Lubię tereny typowo wiejskie ze starymi chałupami, pozostałościami tradycji. Mnie
fascynuje przyroda i stare wiejskie domki z poprzedniej epoki, bo wiedziałem, że za 10 lat już
tego nie będzie.

Gdy szukają wyjazdu myślą kategoriami: Mało ludzi. Niższe tempo. Wygląda, jak koniec
świata trochę. Można iść, iść i długo nikogo nie spotkać. Nie chcę się pakować po prostu w
ten tłum ludzi.

Takim symbole odcięcia od zgiełku jest też brak zasięgu, który czasem im się marzy:
- Najchętniej to bym chciała, żeby nie trzeba było łączyć się z Internetem, czyli żeby cały czas
mieć skoncentrowany na wyjeździe. Albo może, że zasięgu nie ma? To byłoby super.

Doceniający przyrodę.
- Preferuję wyjazdy typu spotkania z naturą, dzikie, absolutnie niehotelarskie, więc dla mnie
takie obcowanie z naturą to jest taki sposób naładowania się, żeby potem móc spokojnie
pracować.

To turyści indywidualni, elastyczni, chcą mieć możliwość samodzielnego planowania,
wyznaczania trasy, zmieniania jej w trakcie, rezygnowania z czegoś, czy dodawania
nowych rzeczy. Nie ograniczają się do tego, co jest opisane w popularnych
przewodnikach, albo co proponują biura podróży.
- Sami planujemy, bo chyba mam do siebie większe zaufanie. Wiem, co ewentualnie mogłoby
nas zainteresować pod kątem dziecka, męża, moim.

Nie chcą realizować planu wycieczki punkt po punkcie, jeśli np. zdobędą informacje o
ciekawym miejscu od mieszkańców lokalnej społeczności.
- Szczegółowe pomysły mam rzadko, natomiast na pewno nie jest to miejsce, gdzie jest dużo
ludzi, tak zwany spęd.
- Kiedyś myśleliśmy sobie Biebrza, taki ptasi raj. I pojechaliśmy tam sobie kiedyś w sierpniu,
zupełnie na dziko, bo te wyjazdy nasze często są takie nieplanowane. Mówimy: O, jedziemy
tam!
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Bo to też lokalna społeczność współtworzy wspomnienia z wyjazdu.
- Zachęca mnie też ilość atrakcji, możliwość przedostania się do miejscowych ludzi.
- Generalnie klimat, który mieszkańcy tworzą to też jest bardzo ważne, no te 30-40 proc.
wyjazdu to jest kontakt z miejscowymi, w portach czy w czasie wyjazdów.

Ważniejsze jest doświadczenie, poczucie autentyczności. Mogą się zdecydować nawet na
gorsze warunki, ale nie z przymusu, nie dlatego, że na lepsze warunki ich nie stać, ale z
wyboru.
- Kieruję się atrakcjami, szukam po atrakcjach i co bym chciał zobaczyć, co mnie interesuje, a
na drugim miejscu są te rzeczy socjalne, kwestia dojazdu, zakwaterowania.
- Zniechęca mnie, jeśli przeczytam, że jest brudno. Może być skromnie, nawet przaśnie, ale
musi być czysto. Zachęca mnie, jeśli wiem, że tam gdzie mieszkam jest spokój, ale rozrywki są
blisko, żeby jak chcę spać, nie słyszeć hałasu, a jak chcę się bawić to żeby było blisko.

Chodzi o poznawanie, kontakt z otoczeniem, mniej wypoczynek na plaży. Chcą
wykorzystać walory miejsc, poznać je, ich przyrodę, kulturę, historię.
- Trzeba w taki wyjazd włożyć trochę wysiłku.

Lubią myśleć o sobie bardziej jak o podróżnikach niż masowych turystach. W przyrodzie
doceniają to, co wymaga trudu.
- Mnie zadziwiło, że oni potrafią na rowerach przyjechać aż z Niemiec. Nie z rowerem, ale
przyjechali na rowerze z Niemiec. W tamtym roku poznałam trzy takie grupy Niemców. Oni
zwiedzają. Zawsze jeżdżą do Goniądza, zawsze jest Augustów, Wigry, Rajgród.

Przyjemność jest czerpana z natury, ciszy i spokoju. Są wrażliwi na przyrodę. Dla unikalnej
potrafią jechać nawet wiele kilometrów i zapamiętać ją na długo.
- Byliśmy w Tatrzańskim Parku Narodowym i poprosiłam, że jak ktoś znajdzie szarotkę
alpejską, żeby mi powiedział, bo ja chcę ją koniecznie sfotografować. No ktoś powiedział
szarotka alpejska i wszyscy ją podziwiali. Do dziś pamiętają, do dziś podziwiają szarotkę
alpejską.
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- Przede wszystkim jeziora, widoki i czyste powietrze. Że są bociany, bo praktycznie tylko na
Suwalszczyźnie są bociany.

Nawet w kwestiach takich jak kuchnia, lubią sami decydować, co i kiedy jeść, a nie zdawać
się na wyznaczone godziny posiłków i menu obowiązujące wszystkich uczestników
wycieczki.
- Oprócz czystości, to ważny jest dla mnie swobodny dostęp do kuchni, żebym mógł sobie
ugotować wszystko, na co przyjdzie mi ochota. Jedzenie hotelowe jest ok, jadam, ale lubię
mieć tę niezależność w gotowaniu, nawet jak na wakacjach robię proste rzeczy.

7.2 Suwalszczyzna – dla kogo?
Którą z tych grup może być zainteresowana wyjazdami na Suwalszczyznę?

Suwalszczyzna to w mniejszym stopniu oferta dla kolekcjonerów miejsc. Często nie jest
nawet na ich liście miejsc, które warto odwiedzić, bo sami, spontanicznie w nie kojarzą, co
warto tam zobaczyć.
- Samo hasło Dolina Biebrzy tak, kojarzę i bym pojechała. Ale że to Suwalszczyzna to nie
wiem.

Bo chociaż osoby z branży turystycznej 4 krain wymieniają wiele atrakcji Suwalszczyzny,
to poza województwem podlaskim wiele z nich jest słabo rozpoznawalnych. Wielu
osobom wydaje się, że na Suwalszczyźnie nic nie ma. Podobnie, jak w przypadku
badanych odpowiadających na pytania w ankiecie, również wielu uczestników wywiadów
w mniejszym stopniu kojarzy Suwalszczyznę z turystyką, a bardziej z zimnem.
- Kojarzy mi się z zimnem, z polami, odludnymi terenami, na których nic się nie dzieje.
- Nie kojarzę, żeby było tam co zobaczyć.
- W górach już może być ładnie, a w tamtym rejonie raczej nie będzie zbyt ładnie, bo będzie
dalej leżał śnieg.
- Mnie się wydaje, że tam na wakacje to się raczej nie jeździ. Tam jest zimno.
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A dla kolekcjonerów miejsc jedną z ważniejszych zmiennych przy wybieraniu oferty jest
pogoda. Bez zmiany skojarzeń trudno ich będzie namówić na wakacje na Suwalszczyźnie.

Do tego uważają te tereny za miejsce nieatrakcyjne, nudne, a także niepopularne, a przez
to mało prestiżowe.
- Oczywiście, bo teraz jest zupełnie inny trend. Bo byłeś na Mazurach, czy na Suwalszczyźnie
to wiocha - opowiadała osoba pracująca na Suwalszczyźnie w sklepie z produktami
regionalnymi.
- Myślę, że to jest normalny odruch. Młodzież po prostu chce się zabawić i szuka czasami
dyskotek czy pubów. Inni turyści chcą wypoczynku, ciszy, spokoju, a jednocześnie
przyjaznych usługodawców, typu kwatera agroturystyczna. Jeśli gospodarz jeszcze opowie,
jak można dojść do lasu, gdzie są piękne grzyby, albo jak można pójść na ryby, bo tam można
złowić. To jest klient jakby trochę innego typu – dodaje inna osoba związana z lokalną
turystyką.

I właśnie Suwalszczyzna zachęca do odwiedzin takiego klienta innego typu.
Suwalszczyzna to bardziej oferta dla kolekcjonerów doznań niż kolekcjonerów miejsc.

Suwalszczyzną może być zainteresowana bardzo konkretna grupa, która od wakacji
oczekuje czegoś więcej, niż biernego wypoczynku na plaży czy na basenie. Potwierdzają
to również lokalni eksperci pytani o potencjał turystyczny Suwalszczyzny.
- Myślę, że o ile chodzi o turystykę kwalifikowaną to oceniam potencjał bardzo wysoko. Ale
tylko kwalifikowaną, bo to jest region, który za wyjątkiem może Augustowa, nieszczególnie
nadaje się do (…) takiego przemysłu wypoczynkowego.

Augustów może być bliższy turystyce masowej.
- Polecamy przede wszystkim przepłynięcie Kanałem Augustowskim, później oczywiście
spacery w Puszczy Augustowskiej i różne trasy piesze, rowerowe, właśnie konne. Polecamy
również do odwiedzenia na pewno nasze muzea, Muzeum Ziemi Augustowskiej, Muzeum
Kanału Augustowskiego. Jest też Izba Pamięci Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich.
Polecamy również, jeśli chodzi o imprezy, to jest latem nasza sztandarowa, Pływanie Na Byle
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Czym, Co Ma Pływać Nie Utonie. Oczywiście mamy imprezy cykliczne i takie jednorazowe.
Mamy niedaleko Augustowa na przykład Lipsk, Kraczki, szlaki z bunkrami, czyli turystyka
militarna. Turystyka sakralna, przyjeżdżają zwiedzać kościoły. I jeszcze w samym Augustowie
oczywiście jest dużo obiektów, które można zwiedzić. Ale też rejsy na przykład. Rejsy
statkami żeglugi, czy gondolami, katamaranami. Właśnie mamy elektryczny wyciąg nart
wodnych nad jeziorem Necko i zainteresowanie jest bardzo duże wyciągiem. Czy na przykład
Konkurs Skoków Na Nartach Wodnych, i to się odbywa na rzece Necce, i to jest cykliczna,
coroczna impreza. I są u nas mistrzostwa Polski i mistrzostwa Europy w tych zawodach. I
jeszcze jest Endurance, wyścigi łodzi wytrzymałościowych. Kilka jest takich imprez tylko w
Europie. Jeśli chodzi jeszcze o imprezy to mamy Reggae Netta Festiwal. W tej chwili jest po
raz drugi organizowany w Augustowie, Kulig Na Byle Czym. Bo latem mamy organizowane
Pływanie Na Byle Czym, a teraz z kolei promujemy, i niedługo będzie drugi Kulig Na Byle
Czym.

Ale poza Augustowem, Suwalszczyzna to raczej miejsce dla lubiących zwiedzać,
odkrywać, doceniających przyrodę i lubiących aktywny wypoczynek. Czyli jak tłumaczyła
jedna z przedstawicielek branży turystycznej na Suwalszczyźnie.
- Nie tacy, co to się lubią chwalić, gdzie to oni nie byli. Raczej tacy, co cenią kontakt z naturą.

Suwalszczyzna to raczej miejsce dla turysty, który jest nastawiony na konkretne
przeżycia, doświadczenia, czy kontakt z przyrodą. To raczej miejsce dla kolekcjonerów
doznań, którzy nawet, jeśli nie byli na Suwalszczyźnie, potrafią sobie wyobrazić przeżycia,
jakich Suwalszczyzna może dostarczać.
- Mnie by na pewno przyciągała jakaś chęć poznania jakiś gatunków rzadkich czy bagiennych,
czy też roślin, zwierząt też ptaków. Ale nie tylko. Też Puszcza Augustowska. Mogłyby tam
być jakieś rzadkie gatunki grzybów. I myślę, że tam jest ich sporo.

Ze względu na te osoby, nie warto zmieniać Suwalszczyzny w miejsce masowego
wypoczynku. Nie warto z Suwalszczyzny robić drugich Mazur – znanych, ale
zatłoczonych, a przez to przez wielu coraz mniej chętnie odwiedzanych. Wielu turystów
ceni sobie ciszę, spokój, brak tłoku. A Mazury, ich zdaniem, takie nie są.
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- To miejsce stało się zbyt komercyjna. Pojawiło się na dużo turystów i pływanie nie miało już
sensu, bo było tłoczno i niekiedy mało przyjemnie.
- Mazury w czasie wakacji to hałas i brud, powiedzmy sobie szczerze. Ja pamiętam Mazury
sprzed 30 lat, to było fajnie. Teraz takim odnośnikiem do Mazur sprzed 30 lat jest dla mnie
Pojezierze Iławsko-Ostródzkie, dlatego ten region obecnie preferuję.
- Suwalszczyzna to mniejsza komercja, mniej ludzi, więcej natury. Jeszcze trochę mniej jezior,
bo Mazury to się kojarzą z jeziorami. I spokój i ta natura, bo na Mazurach to już trudniej o to,
bo jest jacht przy jachcie.
- Na Suwalszczyźnie jest cisza i spokój i lepiej można odpocząć niż na Mazurach, które są na
pewno

przepiękne.

Jednak

jest

tam

dużo

ludzi,

tak

jak

w

Zakopanem.

Na Suwalszczyznę muszą jechać jeździć tacy luzie, którzy kochają przyrodę, żeby zobaczyć te
niezwykłe rośliny, to trzeba być jednak pasjonatem. Po kolanach w wodzie. Jakby ktoś
popatrzył z zewnątrz to wariaci. Jak my sami czasem tak chodzimy, to myślimy tak o nas,
jakby ktoś właśnie na nas z zewnątrz popatrzył. Ale to jest piękne dla pasjonatów.
- Jest dalej i spokój większy. Jednak na Mazurach jest dużo ludzi, turystów, a Suwalszczyzna
to jest zakątek średnio uczęszczany i to jest jego urok, chyba trochę niedoceniony w Polsce.
- Przede wszystkim Mazury są przepełnione turystami, a Suwalszczyzna jest bardziej dzika.
- I tam na Mazurach to już się robi taka komercja, że już w zasadzie w każdej nawet
najmniejszej tej marinie wodnej to tych łódek jest pełno, bary, dyskoteki i to towarzystwo,
które tam sobie jedzie imprezować.

Dlatego nie należy robić z Suwalszczyzny drugich Mazur. Ale można wykorzystać Mazury
do przyciągania na Suwalszczyznę tych, którzy jeszcze na niej nie byli. Nawet jeśli
Suwalszczyzna wydaje się odległa, to już trasa z Mazur na Suwalszczyznę mniej. A gdy już
raz odwiedzą to miejsce, możliwe, że będą chcieli przyjechać ponownie, bo ocena
Suwalszczyzny bardzo wzrasta wśród osób, które kiedyś tam były.
- Jak tak się teraz zastanawiam, to jak jestem w tamtych okolicach to zwykle śpię nie na
Suwalszczyźnie tylko gdzieś dalej, na Mazurach, a na Suwalszczyznę dojeżdżam. Baza
noclegowa na Suwalszczyźnie według mnie jest dość słaba. Nie kojarzy mi się Suwalszczyzna
z super miejscami do wypoczynku, ale może to jest ten plus, bo Suwalszczyzna nie jest
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jeszcze tak oblegana przez turystów. Jak się tam widzi ludzi, to takich, co tam po prostu żyją.
Jest cisza, spokój, to jest coś fajnego.

Może się to sprawdzić, tak jak sprawdziły się odwiedziny na Suwalszczyźnie osób, które
jechały na Litwę.
- Taka moda to była do niedawna na wycieczki jednodniowe do Wilna. Turyści przyjeżdżali
tutaj na Suwalszczyznę, nocowali w jakichś gospodarstwach agroturystycznych jedną noc i
później na jeden dzień wyjeżdżali na Litwę i wracali. Przy okazji zwiedzali coś tutaj, w terenie.

Możliwe również, że niektórzy byli na Suwalszczyźnie, choć wydaje im się miejscem
odległym, gdzie pewnie nigdy nie dotarli, jednak mylą ją właśnie z Mazurami, które
wydają się bliższe. Dla części osób wszystkie jeziora na północnej części Polski to Mazury.
Świadomość marki nie zawsze jest duża, niektórzy chociaż tam byli, nie są do końca
pewnie, gdzie byli, mylą to miejsce z Mazurami.
- Wydaje mi się, że byłam w Augustowie, ale bardziej przejazdem, nie mieszkałam tam. Byłam
za to kilka razy na Mazurach, musiałabym na mapę spojrzeć, żeby to dokładnie zlokalizować.
- To były obozy organizowane przez zakłady pracy, letnie i zimowe. Letnie to obozy w
namiotach nad samym jeziorem. To był taki typowy obóz ze sprzętem wodnym, dyscypliną
obozową, gdzie sami praktycznie robiliśmy wiele rzeczy. I z tym mi się Mazury głównie
kojarzą.
- To jednak były Mazury? Czy Suwalszczyzna?
- Tak, tak, Suwalszczyzna. Suwalszczyzna kojarzy mi się też z bunkrami, bardzo ładnie
zachowane bunkry z II wojny światowej. Z największymi mostami w Polsce, czyli
Stańczykami, mosty wyglądają jak wykute w skale, a to są betonowe odlewy przez Niemców
zrobione. Suwalszczyzna mi się strasznie miło kojarzy. Z rzeczką, gdzie łowiliśmy pstrągi.

Mylenie Mazur z Suwalszczyzną potwierdzają też osoby pracujące w branży turystycznej.
- A czy przyjezdni wiedzą, że nie są na Mazurach, tylko na Suwalszczyźnie?
- Nie zawsze.
- Nie zawsze? I są zdziwieni, gdy się dowiadują?
- No zaskoczeni na pewno, że to nie są Mazury.
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- A proszę powiedzieć, czy przyjezdni wiedzą, że nie są na Mazurach, tylko na Suwalszczyźnie?
- A tu się różnie zdarza. Zazwyczaj to przyjeżdżają na Mazury.
- Zazwyczaj na Mazury?
- Tak, tak. Staramy się uświadamiać, że Suwalszczyzna to Suwalszczyzna, a nie Mazury. Ale
niestety tak ludzie myślą.

Suwalszczyzna jest dla kolekcjonerów doznań ciekawą opcją na weekend, bo często
wyjeżdżają, gdy tylko mają wolną chwilę.
- W Polsce to właściwie wyjeżdżam głównie na weekend, w czasie polskiego lata. A pozostałe
wyjazdy są przeważnie wyjazdami zagranicznymi.
- Praca mi nie pozwala, żeby więcej podróżować. Ale staram się przede wszystkim gdzieś na
bieżąco wyjeżdżać, tzn. na weekend wyrywać się z miasta. To zazwyczaj są wyjazdy w Polsce
i jedna, dwie wycieczki do roku zagraniczne.
- Weekendowe to takie na chwilę, zmienić otoczenie, ludzi i móc odpocząć, żeby mieć siłę na
kolejny czas.
- Wyjazdy weekendowe służą mi do zrobienia takiej zdrowej przerwy w pracy.

I już teraz takie osoby się na Suwalszczyźnie pojawiają.
- Suwalszczyzna jest oblegana głównie w weekendy. To widzę po swoim sklepie. Piątek,
sobota, niedziela jest pełno ludzi. I to się bardzo zmieniło. Kiedyś ludzie przyjeżdżali, bo mieli
dofinansowanie, jakąś część tych wakacji praca płaciła. (…) A teraz za te same pieniądze
mogą jechać za granicę. Tutaj teraz to tylko wyjazdy weekendowe. Głównie osoby z
Białegostoku i z Warszawy.

Przyciąga ich możliwość oderwania się, zmiany otoczenia, ucieczki od tłumu i miasta.
- Ten region nie zainteresuje nikogo, kto nie jest ciekawy świata, bo tu nie ma promenady, na
której możesz pląsać do rana jak w Łebie czy w Kołobrzegu. Tu nie ma nic interesującego dla
osób, które lubią spędzać w ten sposób czas, nie ma dyskotek, nie ma dużych centrów
handlowych. To jest region dla ludzi ciekawych, w mniejszym lub większym stopniu, ale
ciekawych świata.
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- Są to tereny zielone, w tym miejscu odpoczywa się na prawdę dobrze, widoki są
fenomenalne, jeziora, które są tak blisko, nadają klimat, którego nie spotka się w innym
miejscu.
- Jak byłem rowerem to cisza święty spokój, że można jechać godzinę i nikogo nie spotkać to
mi się bardzo podoba.
- Ta Polska wschodnia zawsze jest przedstawiana, jako taka nieodkryta i dlatego tam
pojechałem żeby miło spędzić czas.

Kolekcjonerom doznań warto Suwalszczyzny zaprezentować właśnie, jako miejsce
nieokryte, trochę wyludnione i pełne przyrody, które zapewni inne, niż codzienne
doznania. Bo to doceniają w niej ci, którzy tam jeżdżą.
- Tam jest miejsce dość wyludnione i tam mamy ten kontakt z przyrodą bezpośredni,
zwierzęta na podwórku, jeże przychodzą, sarny, lisy, zające. Jest tam po prostu cudownie i
lubimy ten dom, gdzie jest kominek. Są to inne warunki niż w Warszawie, dlatego lubimy
tego typu zmiany.

Właśnie to nastawienie turystów na naturę podkreślają osoby z branży turystycznej.
- Klient zaczyna się w tamtą stronę zwracać. Też myślę z racji ceny, ale też takiego
ekologicznego stylu życia.

Ekologia jest dla wielu ważna.
- Najchętniej jadę do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie wszystko jest naturalne,
własne uprawy na paszę, karmienie tą paszą hodowanych zwierząt, a później obiady ze
zdrowej żywności.

Ale też taki, który lubi aktywny wypoczynek.
- Ja myślę, że turystyka aktywna jest takim trendem, który się cały czas rozwija. Można
zaliczyć turystykę rowerową zdecydowanie i można zaliczyć turystykę przyrodniczą, przez
spływy tratwami, gondolami, to wszystko, co się dzieje na wodzie. Jest i widok, i samo
przeżycie. Można przepłynąć tratwą w dzień, można nocować na tratwie, są usługodawcy,
którzy spełniają takie warunki.
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I doceniają potrawy regionalne.
- A i kuchnia. Tam kołduny robią, takie mięso w takich kulach z mąki ziemniaczanej, to jest
chyba unikalne. I jest kiszka ziemniaczana, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Babki
ziemniaczane, bardzo smaczne.

7.3 Rola znajomych i Internetu
Co jeszcze decyduje o wyborze miejsca? Dobrze, jeśli jest to miejsce polecenie przez
znajomych.
- Opinie ludzi na temat danych miejsc. Chociaż, jak ktoś poleci, to ja lubię sobie sam obejrzeć
mapy satelitarne, Google i tak mniej więcej obejrzeć, co tam jest ciekawego.
- Jasne, jak ktoś tam był i już sprawdził miejsce to jasne, że to jest ważne.

Potwierdzają to również osoby z branży turystycznej.
- Taki miernik satysfakcji klientów jest pytanie, czy poleciłoby się innym wyjazd.
- Też poczta pantoflowa. Przyjeżdżają do nas całe rodziny, ich znajomi, znajomi znajomych.

Nie zawsze musi być to informacja przekazywana ustnie, dobrze sprawdza się również
Internet.
- Miejsce wyjazdu to też jest inspiracja z jakichś takich forów kitesurfingowych. Ostatnio
właściwie surfingowych.

Informacje o tym, nie muszą być podawane wprost, jako rekomendacje. Tę samą rolę
pełnią też zamieszczane zdjęcia z wyjazdu.
- Mogę publikować swoje fotografie przez Internet, mogę je przesyłać, wysyłać bliskim,
rodzinie, znajomym. Mogę się chwalić, co sfotografowałam. Ale mogę też zamieścić, jak
sfotografowałam i nie wiem, jaki jest gatunek, nazwa danego motyla czy też kwiatka, bo
mogę nie znać alpejskich, górskich czy wodnych, więc wtedy też przez Internet szukam, co to
może być.
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Internet pomaga również utrzymać kontakt z klientem, aby klienci nie zapomnieli o
miejscu, w którym byli i tym chętniej do niego wracali.
- Ważne, aby utrzymywać łączność przez społecznościowe portale. Dozujemy zdjęcia,
wspominamy imprezy i wprowadzamy też nową ofertę.

Jednak Internet często nie jest w pełni wykorzystywany, bo reklama ogranicza się do
lokalnych portali, a tam rzadko zaglądają osoby spoza danego terenu, a przez to nowi
turyści, którzy nie znają tych miejsc, rzadziej się nie pojawiają.
- To znaczy tak, prowadzimy własną stronę internetową, na której zamieszczamy informacje
o naszych imprezach i usługach. Ale też reklamujemy się na tych lokalnych portalach
turystycznych, nie tylko turystycznych, na Wrotach Podlasia, Suwałki Info, na stronie Radia
5, czy też za pomocą tych mediów lokalnych. Mamy też swoje konto na Facebooku i na
Naszej Klasie. Ale raczej trafiają do nas turyści tutaj lokalni, z Polski.

Strony lokalne to mało. Warto w większym zakresie wykorzystywać potencjał Internetu.
Przyda się to nie tylko turystom, ale również osobom z mniejszych miejscowości, w
których nie zawsze funkcjonuje informacja turystyczna, a one same nie zawsze wiedzą, co
dokładnie podpowiedzieć odwiedzającym.
- Ja bym nawet chciała coś polecić poza tymi najbardziej znanymi miejscami, ale sama nie
wiem co.

7.4 Rodzice z dziećmi
Osobami, które często potrzebują właśnie konkretniejszych wskazówek są rodzice
podróżujący z dziećmi.
- Osoby z dziećmi małymi kierują się przede wszystkim tym, aby dzieci miały dobre warunki. I
tutaj rola przede wszystkim doradców, którzy muszą doradzić, który hotel, gdzie jest
łagodniejsze zejście do wody. (…) Kiedy dziecko nie marudzi, ma zajęcie, też rodzice
odpoczywają. Gdy są to rodzice z dziećmi, zawsze zaczynamy od dziecka.
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- Rodzice pytają, czy można bezpiecznie spędzić czas nad wodą, jeżeli są płożone przy samej
wodzie, czy są jakieś atrakcje. Niektórzy, czy agroturystyki, hotele są ogrodzone, że dziecko
nie może wybiec poza ogrodzenie. Interesują się również placami zabaw, miejscami, gdzie
rodzice mogą posiedzieć, a dzieci mogą pobawić.

To, że tego typu kwestie są ważne, potwierdzają sami rodzice.
- Gdy syn był mały, to było ważne, żeby to były jakieś bungalowy, domki, żeby dziecko nie
biegało mi po jakiś schodach hotelowych, żebym nie musiała po piętrach z nim chodzić.
- Wybieramy pod kątem dzieci, żeby się nie nudziły tylko, żeby się same sobą zajęły, żeby dla
nich coś było ciekawego, jakieś atrakcje.

Zapewnienie infrastruktury dla dzieci, to nie tylko bezpieczne dziecko i zadowoleni
rodzice, ale też szansa na kolejne pokolenie klientów. Często osoby, które teraz jeżdżą na
Suwalszczyznę, wybierają ją, bo byli tam w dzieciństwie.
- Przeważnie są to osoby, które już były. Mało jest osób nowych. Ci, którzy byli, albo ci, którzy
pamiętają, jak rodzice ich brali tu na wakacje, gdy już byli mali. Te osoby to pamiętają i
przyjeżdżają, bo ich rodzice tu przyjeżdżali.

Potwierdzają to sami turyści.
- Byłam tam kiedyś, jako dziecko, na wycieczce z mamą i po prostu chciałam zobaczyć jak to
wygląda po latach.
- Zachęca mnie sentyment i wspomnienia. Ale ładnie się to wszystko zmienia, widzę, że tam
dużo rzeczy jest, jest czyściej, gospodarstwa domowe są ładne, ładniejsze niż kiedyś. Lubię
tam jeździć.

7.5 Wyjazdy grupowe
Osoby z branży turystycznej dobrze wyczuwają potrzeby większych grup, które do nich
przyjeżdżają.
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- A grupy zorganizowane, chodzi mi o takie wyjazdy integracyjne, wyjazdy szkoleniowe,
organizowane przez jakieś firmy. Czego ten typ turysty poszukuje?
- Oni zazwyczaj poszukują takiego wyższego standardu infrastruktury turystycznej, jakichś
hoteli o wyższym standardzie. Na pewno takiej wygodnej bazy noclegowej.
- A jak już znajdą tę wygodną bazę noclegową?
- No to kompleksowa oferta oczywiście, żeby było wszystko zapewnione, wyżywienie,
transport bagaży, nocleg.
- Czyli oni raczej nie są zainteresowani poznawaniem historii, tradycji, kultury?
- Raczej rzadko. Wydaje mi się, że tutaj raczej duży nacisk jest położony na tą integrację
uczestników takich imprez.

Potrzebę integracji potwierdzają osoby, które w swoich firmach organizują wyjazdy dla
swoich pracowników lub klientów.
- Szukamy takich miejsc, żeby były duże miejsca na imprezę wieczorną.
- Dbałem o to, żeby to było miejsce odizolowane i w którym my, jako grupa, będziemy sami,
nie będzie innych grup.
- Na wyjazdach ludziom czas zapewniałem, robiłem wieczorne imprezy, więc dbałem o to,
żeby była sala odpowiednia do imprez, nagłośnienie, które nikomu nie przeszkadza.

Ważny jest też kontakt z miejscem, bo lepsza oferta, ale też miła i przyjazna obsługa
mogą zachęcić do zmiany miejsca.
- Jak się zmieniają gdzieś warunki na bardziej korzystne, to od razu zmieniamy na tam.
Promocje, rabaty, czyli oferta tego kontrahenta, do którego chcemy jechać, to, że coś jest
przygotowane specjalnie pod nas.

7.6 Wnioski i sugestie
Istnieje duża grupa osób, które mogą być zainteresowane Suwalszczyzną, bo to, co
oferuje odpowiada ich stylowi życia i oczekiwaniom związanym z wyjazdami. Jednak
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Suwalszczyzna jest słabo rozpoznawalna i w związku z tym osoby te nie zawsze wiedzą,
co oferuje, a zatem trudno im z tej oferty skorzystać.

Najłatwiej docierać do tych osób przez opinie znajomych, którzy już te miejsce odwiedzili i
przez Internet.

Budując ofertę dla tych osób należy pamiętać o budowaniu głębszych znaczeń wokół
wyjazdu na Suwalszczyznę. Oni nie kupują po prostu weekendu nad jeziorem, ale liczą
również na wyjątkowe doznania, energię do kolejnych działań i dalszej pracy, kontakt z
naturą, możliwość odkrywania nowych miejsc, kontakt z lokalną społecznością, spokój,
ciszę, a także to, co unikatowe.

Warto również podkreślać, że zimą Suwalszczyzna również jest atrakcyjna:
- Zima jest mocno u nas niedoceniana. (…) Suwałki, Gołdap, jest tam gdzie jeździć na
nartach, to są bardzo fajne tereny do narciarstwa biegowego.
- To także dobre miejsce na kuligi i snowkite.
- Zimą też mamy ofercie atrakcje takie jak chociażby kuligi z biesiadami, ogniskami..
Polecamy Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”.

Warto rozbudować również informację o lokalnych potrawach (sękacz, ryby: sielawa,
sandacz, węgorz, kartacze, babka ziemniaczana), bo często są to zwolennicy slow food,
produktów regionalnych, ekologicznych. Często też szukają również informacji o daniach
wegetariańskich. Sprawdza się zachęcanie do odwiedzin w 4 krainach poprzez kuchnię.
- Robiąc Festiwal Kuchni również ściągaliśmy turystów z innych części Polski. To też, żeby
przyjechali podczas tego Festiwalu, skorzystali, i zdegustowali potrawy regionalne. To jest
kuchnia, jest wyróżnikiem naszym dużym, i turyści o tym wiedzą. Wiedzą o sękaczu, wiedzą o
kindziuku, wiedzą o żubrówce, wiedzą o żubrze.
- Na dania regionalne chętnie wydają. Usługi to w zależności od zamożności.
- Ja myślę, że kuchnia jest bardzo ważnym czynnikiem. Bo jeśli już są, to chcą spróbować
kuchni regionalnej. Nawet o to pytają tutaj u nas: gdzie można zjeść babkę, kiszkę, gdzie
można zjeść po prostu produkty regionalne, to przede wszystkim. I na pamiątki. Na pamiątki
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związane jakby z danym regionem. Ale często robią zakupy, te pamiątki, w postaci zakupów
spożywczych, regionalnych.

Warto popracować również nad oferta dla turystów zagranicznych, a w szczególności na
zapewnieniu im informacji przynajmniej w języku angielskim.
- Niemcy zawsze są zrozpaczeni, że nikt nie mówi po angielsku, że w mniejszych
miejscowościach nie ma informacji turystycznej.

Rozdział VIII

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH. GOOGLE

TRENDS
Analiza danych zastanych to metoda badania zachowań społecznych, która nie wpływa
na te zachowania. Dzięki temu, że analizie poddawane są już istniejące informacje (np.
słowa, jakie użytkownicy Internetu wpisują w wyszukiwarkę Google) zmniejsza się obawa
o to, że otrzymane wyniki to jedynie deklaracje badanych, lub że ludzie mówią to, co ich
zdaniem badacz chciałby od nich usłyszeć.

Analiza danych zastanych przeprowadzona na potrzeby tego badania została oparta o
narzędzia Google, głównie Google Trends, wsparte narzędziami Google AdWords oraz
Google Insigts.

Google Trends to narzędzie pozwalające ocenić natężenie zapytań wpisywanych przez
użytkowników Internetu w wyszukiwarkę Google. Z jego pomocą możliwe jest
porównywanie jak często poszczególne słowa, frazy, czy zapytania są wpisywanych w
wyszukiwarkę. Można również sprawdzić, w jakich miesiącach, czy latach były one
wpisywane częściej, a w jakich rzadziej, a także sprawdzić, w jakich krajach, regionach,
czy miastach, a także w jakim języku były wpisywane najczęściej.
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Z pomocą Google Trends zbadaliśmy, czy w ogóle (a jeśli tak, to jak często, kiedy i gdzie)
Internauci wpisują w wyszukiwarkę słowa takie jak Suwalszczyzna, Dolina Biebrzy,
Pojezierze Suwalskie, Puszcza Knyszyńska i Ziemia Sejneńska. Sprawdziliśmy również,
które z nich wpisywane jest najczęściej i jak ich popularność ma się to do popularności
innych miejsc turystycznych w Polsce.

Dzięki danym uzyskanych w ten sposób (np. informacjom o tym, kiedy internauci
zaczynają wyszukiwać słowa i frazy związane z turystyką) możliwe jest opracowanie
sugestii dotyczących kampanii prowadzonych w Internecie np. tego, w jakim okresie
należy wystartować, czy zintensyfikować kampanię. A kampanie i działania prowadzone
w Internecie mogą okazać się bardzo skuteczne, bo jak pokazały wyniki ankiet oraz
wywiadów, Internet jest bardzo ważnym źródłem informacji dotyczących turystyki.

8.1 Zapytania o Suwalszczyznę w wyszukiwarce Google
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Wyniki dla słowa „suwalszczyzna” (dla wszystkich lat i regionów objętych w narzędziu Google Trends)
Źródło: Google Trends

Internauci na całym świecie najczęściej poszukują informacji o Suwalszczyźnie w okresie
wakacyjnym. Wzrost zapytań o Suwalszczyznę jest wtedy bardzo wyraźny.

Jednak na przestrzeni lat (2007-2011), widoczna jest tendencja spadkowa wyszukiwania
słowa „Suwalszczyzna”. Choć zapytania o Suwalszczyznę w okresie urlopowym co roku
wzrastają, jednak co roku wzrost zapytań jest coraz mniejszy.

Słowo „Suwalszczyzna” w latach 2007-2011 było wpisywane w wyszukiwarkę Google
głównie przez osoby korzystające z Internetu w Polsce, ale także przez internautów z
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, jednak w dużo mniejszym stopniu.
Hasło było najczęściej wpisywane w języku polskim, sporadycznie w języku angielskim.
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Wyniki dla słowa „suwalszczyzna” (wyniki dla Polski, wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends)
Źródło: Google Trends

Gdy analiza z pomocą narzędzia Google Trends została ograniczona do Polski, można
zaobserwować podobną tendencję. Zapytania polskich internautów o Suwalszczyznę są
kierowane do wyszukiwarki Google głównie w okresie wakacyjnym.

I również w tym przypadku obserwujemy spadek zainteresowania Suwalszczyzną na
przestrzeni kolejnych lat (2008-2011).

Informacji

o

Suwalszczyźnie

poszukują

najczęściej

internauci

z

województwa

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Najczęściej są to internauci z
Suwałk, Białegostoku, Olsztyna i Warszawy, co stanowi potwierdzenie informacji o tym,
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że najczęściej do województwa podlaskiego podróżują osoby z województwa
mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Wyniki dla słowa „suwalszczyzna” (wyniki dla Polski, rok 2011)
Źródło: Google Trends

Gdy analiza została ograniczona do jednego roku (2011), widać wyraźniej, kiedy dokładnie
polscy internauci zaczynają wyszukiwać słowo Suwalszczyzna. Wyraźny wzrost zapytań
następuje pod koniec kwietnia oraz w czerwcu, lipcu i sierpniu. Wzrost zapytań pod
koniec kwietnia jest najprawdopodobniej związany z planowaniem wyjazdów na
weekend majowy. Potwierdzają to też osoby związane z branżą turystyczną na
Suwalszczyźnie, mówiący o tym, że turyści (a zatem i sezon turystyczny) zaczynają
pojawiać się u nich częściej od majowego weekendu, a najwięcej osób odwiedza ich od
końca czerwca do końca sierpnia.

Również według Google AdWords (system reklamowy Google, który pozwala na
wyświetlanie linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google oraz na stronach
internetowych) Suwalszczyzna nie jest bardzo popularnym słowem. Miesięczne
wyszukiwania słowa „Suwalszczyzna” w 2011 roku wynosiły średnio 14 800. W związku z
tym Google AdWords określa poziom konkurencyjności tego słowa jako „niski”. Dla
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porównania, średnie miesięczne wyszukiwania słowa „wakacje” w wyszukiwarce Google
w 2011 roku wyniosły 1 500 000.

8.2.4 Krainy w wyszukiwarce Google

Wyniki dla słowa „suwalszczyzna”, lata 2010-2011
Źródło: Google Insights
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Regiony, z których pochodzą wyszukania hasła „suwalszczyzna” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Insights

Regiony, z których pochodzą wyszukania hasła „pojezierze suwalskie” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Insights

Powyższe wykresy obrazują popularność 4 krain w wyszukiwarce Google w roku 2010 i
2011. Niebieska linia trendu pokazuje popularność hasła „Suwalszczyzna”.

Spośród pięciu haseł: Dolina Biebrzy, Ziemia Sejneńska, Puszcza Knyszyńska, Pojezierze
Suwalskie i Suwalszczyzna, wyszukiwane są jedynie Suwalszczyzna (głównie w okresie
wakacyjnym) i Pojezierze Suwalskie. Pozostałe frazy określające 4 krainy są w
wyszukiwarce Google jeszcze mniej popularne, niż Suwalszczyzna, a ponieważ są
marginalnie wyszukiwane w wyszukiwarce Google, nie zostały ujęte na wykresie.
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Hasło „Suwalszczyzna” jest wyszukiwane przede wszystkim przez mieszkańców
województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. „Pojezierze
Suwalskie” jest wyszukiwane przede wszystkim przez osoby z województwa
mazowieckiego.

8.3 Suwalszczyzna i 4 krainy a inne miejsca turystyczne

Wyniki dla haseł „suwalszczyzna”, „mazury”, „morze bałtyckie”, „bieszczady”, „białowieża” (wyniki dla Polski,
wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends)
Źródło: Google Trends

W badaniu ankietowym Suwalszczyzna była oceniana, jako miejsce najmniej atrakcyjne
turystycznie. Podobne, najmniejsze zainteresowanie Suwalszczyzną widzimy, gdy
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sprawdzamy popularność Suwalszczyzny, Mazur, Morza Bałtyckiego, Bieszczad i
Białowieży w wyszukaniach polskich internautów.

Najczęściej polscy internauci poszukują informacji o Mazurach. Popularnym hasłem
wpisywanym do wyszukiwarki Google są również Bieszczady. Morze Bałtyckie i
Białowieża osiągają podobny wynik. Najrzadziej wyszukiwane hasło to Suwalszczyzna.

Wyniki dla haseł „kanał augustowski”, „czarna hańcza”, „rospuda”, „wigry”, „biebrza” (wyniki dla Polski,
wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends)
Źródło: Google Trends

Spośród atrakcji turystycznych Suwalszczyzny najczęściej polscy internauci wyszukują
informacje na temat Wigier. Mniej, ale również popularnym hasłem wpisywanym w
wyszukiwarkę jest Biebrza. Popularna, choć w jeszcze mniejszym stopniu jest również
Rospuda (wyraźny wzrost wyszukań Rospudy w 2007 był związany z zagrożeniem
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przyrody Doliny Rospudy budową obwodnicy Augustowa). Najrzadziej wyszukiwany jest
Kanał Augustowski i Czarna Hańcza.

8.4 Hasła związane z turystyką w wyszukiwarce Google

Wyniki dla haseł „wakacje”, „wyjazd”, „wycieczka”, „wczasy”, „odpoczynek” (wyniki dla Polski, 2011)
Źródło: Google Trends

Słowa „wakacje”, „wyjazd”, „wycieczka”, „wczasy”, „odpoczynek” są wyszukiwane w
Google przez polskich internautów głównie w okresie wakacyjnym. Wzrost wyszukań
tych słów można zaobserwować już pod koniec kwietnia, co może być związane z
planowaniem majowego weekendu. Wzrost wyszukań słowa „wyjazd” pod koniec 2011

75

Suwalszczyzna jako marka turystyczna

roku może być związany z wejściem w tym czasie do kin filmu „Wyjazd integracyjny”,
ponieważ podobny wzrost wyszukań słowa „wyjazd” pod koniec roku nie występował w
latach wcześniejszych.

Największą popularnością cieszy się hasło wakacje, kolejnym w rankingu jest hasło
wczasy, wyjazd, wycieczki, a najrzadziej internauci z Polski wpisują w wyszukiwarkę
słowo odpoczynek.

Wyniki dla haseł „nocleg”, „pensjonat”, „schronisko”, „agroturystyka” (wyniki dla Polski, 2011)
Źródło: Google Trends

Podobnie jak hasła związane z wakacjami i wyjazdem, również słowa „nocleg”,
„pensjonat”, „schronisko”, „agroturystyka” są wyszukiwane przez polskich internautów
głownie w okresie wakacyjnym. Również w tym przypadku wzrost wyszukań można
zaobserwować już pod koniec kwietnia.
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Wyniki dla haseł „nocleg”, „pensjonat”, „schronisko”, „agroturystyka” (wyniki dla Polski, 2011)
Źródło: Google Trends

Porównując ze sobą takie słowa i frazy jak: „jezioro”, „rzeka”, „kajaki”, „spływ”, „ścieżki
rowerowe”, najczęściej wyszukiwane przez internatów jest hasło „jezioro”. Kolejne w
rankingu są rzeka, spływ, kajaki oraz ścieżki rowerowe. Również te frazy wyszukiwane są
przez polskich internautów głownie w okresie wakacyjnym.

8.5 Wnioski i sugestie
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1. Ponieważ badani Polacy pytani o główne źródła informacji o turystyce wymieniają
przede wszystkim znajomych i Internet, niezbędna jest obecność oferty turystycznej
Suwalszczyzny w Internecie (nie tylko na konkretnej stronie internetowej, ale również
w portalach społecznościowych i portalach związanych z turystyką), a w kampaniach
związanych z turystyką Suwalszczyzny niezbędne jest uwzględnienie kampanii
internetowej.
2. Suwalszczyzna oraz 4 krainy są wyszukiwane w wyszukiwarce Google rzadziej niż
Mazury, Morze Bałtyckie, Bieszczady czy Białowieża. Co również ważne, w kolejnych
latach słowo Suwalszczyzna jest wyszukiwane coraz rzadziej. Aby zwiększyć
świadomość marki i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców rekomendujemy
przeprowadzenie szerokiej, świadomościowej kampanii reklamowej.
3. Poza kampanią odsłonową (opartą o zauważalne formaty takie jak na przykład triple
billboard), wykorzystywaną powszechnie przy kampaniach świadomościowych czy
wizerunkowych oraz kampanią opartą o linki sponsorowane (które pozwolą na
bezpośrednie przekierowanie ruchu na wybraną stronę internetową związaną z
Suwalszczyzną

z

innych

większych,

zasięgowych

witryn),

niezbędne

jest

przeprowadzenie kampanii w wyszukiwarce Google.
4. Rekomendujemy działania w postaci SEM (Search Engine marketing), czyli marketingu
w wyszukiwarkach, jak np. kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie,
optymalizacja stron, linki płatne za kliknięcie, aby strony związane z Suwalszczyzną
uzyskiwał jak najlepsze wyniki wyszukania na wybrane słowa, które użytkownicy
wpisują w wyszukiwarkę.
5. Działania w postaci SEO (Search Engine Optimization), czyli pozycjonowanie, powinny
być wdrażane jak najwcześniej, najlepiej od początku zaistnienia strony internetowej
związanej z Suwalszczyzną w sieci. Ponieważ na pojawienie się danej strony wśród
organicznych wyników wyszukiwania wpływa wiele czynników, których optymalizacja
jest długotrwałym, często wielomiesięcznym procesem, rekomendujemy – zwłaszcza
na początku kampanii reklamowej Paid Search.
6. W przypadku promocji stron, czy portali, najlepszym miejscem promocji będzie
wyszukiwarka Google. Paid Search pozwala na pojawienie się witryny na pierwszej
stronie widocznych wyników wyszukiwania. Ponadto formaty wykorzystywane przy
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kampaniach przeprowadzanych w modelu Paid Search są zauważalne i dobrze
klikalne, bezpośrednio przekierowują użytkowników na promowaną stronę.
7. Kampania powinna być zintensyfikowana pod koniec kwietnia (gdy Polacy wyszukują
informacje na temat wyjazdów na majowy weekend) oraz od końca czerwca i w
okresie wakacyjnym.

Rozdział IX

SUWALSZCZYZNA JAKO OFERTA

TURYSTYCZNA W INNYCH KRAJACH
Aby dowiedzieć się, czy Suwalszczyzna, jako oferta turystyczna, funkcjonuje w innych
krajach, sprawdziliśmy, czy informacje o Suwalszczyźnie pojawiają się w zagranicznych
portalach (w tym portalach poświęconych wyłącznie turystyce), a jeśli tak, jakie są to
informacje, czy są popularne i czy łatwo do nich dotrzeć. Skupiliśmy się na materiałach
zamieszczanych w Internecie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, litewskim i
białoruskim.

9.1 Strony litewskie
Dla Litwinów Suwalszczyzna nie jest obcą nazwą. Litwa składa się z pięciu regionów
kulturowo-etnicznych, a jeden z nich, położony na południowym zachodzie kraju, nazywa
się Suvalkija, czyli Suwalszczyzna. Polską Suwalszczyznę (lub inaczej – Suwalszczyznę
wchodzącą w skład Królestwa Polskiego) większość Litwinów kojarzy jako miejsce, gdzie
jeszcze w XIX wieku żyła duża społeczność litewska, ważna dla formowania się
nowoczesnego narodu litewskiego.

9.1.1 Firmy turystyczne
W Internecie znaleźliśmy 10 firm turystycznych, które organizowały lub organizują
wycieczki na Suwalszczyznę. Wszystkie podkreślają, że wyprawy w tę część Polski (i w
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ogóle do Polski) to szansa na spędzenie ciekawego weekendu za małe pieniądze (ok. 300
Lt, czyli ok. 350 PLN). Część z biur określa te wycieczki jako „Litwa za granicą”, są one
poświęcone przede wszystkim szukaniu śladów kultury litewskiej. Niektóre z nich, to
oferty skierowane do uczniów.

Podczas tego typu wycieczek Litwini najczęściej odwiedzają:


Sejny (7 ofert), które odwiedzają ze względu na katedrę z cudownym obrazem
Matki Boskiej, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że biskupem w Sejnach
był Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas), jeden z pierwszych i jeden z
wybitniejszych poetów, którzy pod koniec XIX wieku pisał w języku litewskim. W
Sejnach Litwini odwiedzają również szkołę litewską i Dom Litewski, kaplicę św.
Agaty, synagogę i klasztor dominikanów, gdzie od 1905 roku przyszli księża mogli
uczyć się języka litewskiego.



Puńsk (3 oferty) - drewniana architektura miasta zbudowana przez litewskich
rolników,

skansen

oraz

pomniki

partyzantów

litewskich

i

odzyskania

niepodległości.


Oszkinie (3 oferty) - zbudowana w 1999 roku wioska Jaćwingów.



Szwajcaria suwalska (2 oferty).



Stańczyki (2 oferty) - „Przepiękne miejsce”, przypominające rzymskie akwedukty.



Wigry (8 ofert) - perła polskiego baroku, a także miejsce związane z Janem
Pawłem II i Witoldem Wielkim.



Augustów (6 ofert) - „Wenecja północy”.



Wiżajny (1 oferta).

Wycieczka na Suwalszczyznę to dla Litwinów również pierwsza część wyprawy do innych
ciekawych miejsc w Polsce, przede wszystkim Gierłoży, Wilczego Szańca, Świętej Lipki,
Puszczy Białowieskiej i Białegostoku.
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Istnieją również firmy, które organizują wycieczki nastawione bardziej na przyrodę i
aktywny wypoczynek (wyprawy piesze, kajakowe, rowerowe). W tych ofertach króluje
Czarna Hańcza i Kanał Augustowski. Można również wybrać się na spływ Rospudą, a
potem Nettą i Biebrzą.

9.1.2 Organizacje i instytucje
Wyprawy na Suwalszczyznę promują i opisują nie tylko litewskie biura podróży, ale także
różne organizacje, jak np.:


Alkas.lt - stowarzyszenie miłośników etnicznej kultury litewskiej, które zaprasza do
Puńska na litewskie święto Rasy (Rosy), czyli Noc Świętojańską. Podkreślają
jaćwieskie tradycje tego święta i jaćwieskie pochodzenie mieszkańców Puńska.



Žalias pasaulis (Zielony Świat) - internetowa gazeta litewskich zielonych. Opisują
Suwalszczyznę, a w szczególności Wigry, Czarną Hańczę i okolice Augustowa.



Projekt „Lietuva-Polska 2007–2013, Fundusz Małych Projektów” - strona
internetowa dotycząca Suwalszczyzny sfinansowana z funduszy europejskich.
Opisane dwa szlaki kajakowe: po Biebrzy i drugi - z Zabrodzia, przez Korycin i
Goniądz do Twierdzy Osowiec.



Centrum Turystyczne Eurogionu „Szeszupe” – opis atrakcji turystycznych regionu.
znajdujących się po stronie litewskiej, polskiej i rosyjskiej.



Strona o atrakcjach turystycznych Suvalkii (czyli Suwalszczyzny)



Stronie litewskich dróg wodnych - informacje o Kanale Augustowskim.

9.1.3 Turystyczne portale internetowe
Litewskie turystyczne portale internetowe nie poświęcają wiele miejsca polskiej
Suwalszczyźnie. Cztery artykuły o Suwalszczyźnie zawierają przede wszystkim wiele
specjalistycznych informacji, np. jak załatwić pozwolenie na połów ryb w jeziorach
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Suwalszczyzny. Strony zawierają też bardzo dokładny opis Suwalskiego Parku
Krajobrazowego, Puńska oraz śladów Jaćwingów na Suwalszczyźnie.

9.1.4 Fora i blogi
Najwięcej wspomnień z podróży na Suwalszczyznę zamieszczanych przez litewskich
internautów pochodzi z lat 2006-2008. Na forach internetowych można przeczytać opinie
o tym, co warto obejrzeć, gdzie najlepiej przenocować itp. Najwięcej wspomnień to
wspomnienia ze zorganizowanych wycieczek. Opisywane miejsca i atrakcje, to przede
wszystkim atrakcje dla miłośników sportu i zwiedzania.

Miłośnicy sportu opisują przede wszystkim spływy kajakowe Czarną Hańczą. Pojawiają się
również jachty, nurkowanie, rejsy i wyprawy rowerowe.

Miłośnicy zwiedzania skupiają się przede wszystkim na atrakcjach, które pojawiają się w
ofertach biur podróży. Dominują wycieczki autokarowe.

9.2 Strony niemieckie
Niemieckie strony poświęcone Suwalszczyźnie i 4 krainom były wyszukiwane przez
stronę google.de, ale ponieważ istnieje dużo polskich stron po niemiecku,
przygotowanych głównie z myślą o turystach (np. http://www.masuren-online.de), wyniki
zostały ograniczone poprzez język: niemiecki. Dodatkowym kryterium ograniczającym
liczbę trafień był wybór „strony z Niemiec” (Seiten aus Deutschland), co i tak nie
wykluczyło różnych polskich wyników (np. stron firm turystycznych założonych przez
Polaków mieszkających w Niemczech).

9.2.1 Suwalszczyzna i 4 krainy w wynikach wyszukań
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Suwalszczyzna (niem. Suwalki Region) i Suwałki (niem. Suwalki) w wyszukiwarce Google
dają ok. 85 000 wyników. Początkowe rezultaty wyszukiwania to przede wszystkim
ogólne informacyjne, hotele i agroturystyki. Rzadko pojawiają się wzmianki z prywatnych
wypraw w te rejony.

Pojezierze Suwalskie (wersja Suwalken Seenplatte) występuje raczej tylko na niemieckich
tłumaczeniach polskich stron. Z kolei Augustów (Augustow, Augustów) daje 567 tys.
wyników, a Kanał Augustowski (Der Augustow-Kanal) ok. 200 tys. Są to głównie oferty
turystyczne. Miejsce poleca się szczególnie na wyprawy kajakiem.
Hasło Dolina Biebrzy (niem. Biebrza-Tal) daje w wyszukiwarce Google ok. 2 500 tys.
wyników. Biebrzański Park Narodowy (Biebrza-Nationalpark) – ok. 12 400. Podobnie jak w
przypadku Suwalszczyzny są to głównie informacyjne, oferty turystyczne oraz miejsca
polecane do wypraw kajakowych i rowerowych.

Biebrza jest ceniona przez miłośników ptaków. Często pojawiają się informacje o
unikalnej przyrodzie i występujących tam rzadkich gatunkach zwierząt (podobne
informacje można również spotkać w niemieckiej telewizji, program na ten temat w
styczniu tego roku wyemitowała telewizja ARD, a także TVinfo oraz 3sat).

W ofertach turystycznych Dolinę Biebrzy polecana się m.in. osobom zainteresowanym
fotografowaniem przyrody. Pojawiają się również propozycje reklamujące Biebrzę, jako
europejską Amazonkę.

Suwałki i Biebrza pojawiają się też często, jako element uzupełniający wyprawy do
Puszczy Białowieskiej. Niektóre biura turystyczne uwzględniają Suwałki jako jeden z
elementów wyprawy po krajach nadbałtyckich lub jako jeden z punktów wyprawy na
Mazury.

Knyszyn (Knyszyn) – 10600 wyników, Puszcza Knyszyńska (różne wersje: Knyszyn Urwald,
Urwald Knyszyn, Knyszyńska Urwald) – po kilka tysięcy wyników.
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Ziemia Sejneńska nie funkcjonuje jako jedna nazwa w języku niemieckim, stąd trudno
oszacować liczbę wyników. Sejny (Sejny) wpisane w wyszukiwarkę dają 533 tys. wyników.
To głównie oferty noclegów, hoteli, urlopów. Często powtarza się informacja, że ceny są
tam niskie albo umiarkowane.

9.2.2 Prasa
Suwalszczyzna jako miejsce turystyczne pojawia się również w niemieckiej prasie, w tym
w internetowych wydaniach. Wśród najpopularniejszych tytułów:


„die tageszeitung” (dziennik, nakład ok. 60 tys. egz.) polecał w 2004 roku
wyprawy na Suwalszczyznę.



Tygodnik „Die Zeit” (nakład ok. 500 tys. egz., lektura liberalnego, wykształconego
Niemca) również polecał wyprawę na Suwalszczyznę, jako jedną z pięciu polskich
propozycji (pozostałe cztery to: Kraków, Dolny Śląsk, Prusy Wschodnie,
Warszawa). Wycieczka obejmowała Kanał Augustowski, Suwałki, Białowieżę,
Tykocin, Supraśl i Białystok.



W dziale podróże dziennika „Die Welt” (nakład ok. 250 tys. egz., raczej
konserwatywny, prawicowy) można znaleźć bardzo pozytywny tekst o „rajskich”
Mazurach wspominający o „Suwalki-Region”. Powtarzające się określenia to
„zielone płuca Polski”.



Tygodnik „Stern” (nakład: ok. 850 tysięcy) wspomina o wyciągach narciarskich w
Szelmencie koło Suwałk.

9.2.3 Najczęściej odwiedzane portale
Na

najczęściej

odwiedzanych

niemieckich

stronach

internetowych

(wg

http://www.alexa.com/topsites/countries/DE, z pominięciem wyszukiwarek, portalu
Facebook, sklepów itp.) Suwałki wspominane są przez:
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Spiegel.de - 8. najczęściej odwiedzana niemiecka strona internetowa, strona
tygodnika „Der Spiegel” (nakład ok. 1 mln egz.). Suwałki są tu wymieniane w
związku z mrozami.



Gmx.net - 13. najczęściej odwiedzana niemiecka strona internetowa. Podlaskie
(bez nazw geograficznych) wymieniane jest jako „raj dla ornitologów”.



Gutefrage.net - 25. najczęściej odwiedzana strona (na której można zapytać o
wszystko, odpowiedzi udzielają inni internauci wpisują odpowiedzi). Na pytanie o
miejsce urlopu w Polsce w odpowiedzi wklejono ofertę wypoczynku na Mazurach
z „krystalicznie czystymi” jeziorami i bagnami oraz informacje o Biebrzańskim
Parku Narodowym, jako o miejscu z „dziewiczą naturą”, doskonałego na
wędrówki i wyprawy rowerowe.

9.3 Strony angielskie
Rozbudowane strony dotyczące Suwalszczyzny w języku angielskim są prawie nieobecne
w Internecie. Te, które istnieją, zawierają najczęściej jedynie podstawowe informacje
geograficzne. Często brakuje tam zdjęć.


Portal Lycos.co.uk po wpisaniu hasła Suwalszczyzna podje strony, które zawierają
zdawkowe informacje na temat Suwalszczyzny. Strony promują głównie Hotel
Suwalszczyzna.



Witryny, które ukazują się po wpisaniu w wyszukiwarkę serwisu Aol.Com hasła
Suwałki Region, poza podstawowymi informacjami geograficznymi, zawierają
także podstawowe informacje z życia Suwalszczyzny, jak np. dotyczące projektu
obejmującego budowę ścieżki rowerowej.



W serwisie USA Today brakuje jakichkolwiek odnośników dotyczących Suwałk, czy
Suwalszczyzny.

Najwięcej informacji o regionie można znaleźć na angielskich wersjach językowych
polskich stron. Do bardziej rozbudowanych witryn w języku angielskim należy strona
Urzędu Miasta Suwałki oraz strony suwalszczyzna.pl i suwalszczyzna.net. Strona ziemia-
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sejnenska.pl oferuje także oferty noclegowe, przede wszystkim agroturystyczne. Dolina
Biebrze i Puszcza Knyszyńska są dobrze opisana na stronie nature.poland.pl.

9.3.1 Portale turystyczne
Suwalszczyzna jest nieobecna na popularnym wśród podróżników portalu Lonely Planet
(lonetyplanet.com). Nie tylko ma jej wśród 15 polecanych miejsc do odwiedzenia w
Polsce, ale również na mapie Polski zamieszczonej w serwisie nie ma zaznaczonych
żadnych atrakcji na tych terenach. Nie ma opisu Suwałk, Augustowa, czy Wigier.
Najbliższe geograficznie opisane miejsca w Polsce to Biebrzański Park Narodowy oraz
Jeziora Mazurskie, Giżycko, Mikołajki i Ruciane Nida.

Na portalu bikemap.net dostępne są mapy tras rowerowych na Suwalszczyźnie, jednak
nie są one popularne (nie są komentowane, ani polecane).

Na portalu turystycznym tourismzone.com brak tematów związanych z Suwalszczyzną.

Na forum.virtualtourist.com istnieje jeden komentarz dotyczący Suwałk zawierający
pytanie, jak dostać się z Suwałk nad Jezioro Hańcza.

9.3.2 Wikipedia
Hasło „Suwałki Region” jest dostępne w Wikipedii w języku angielskim. W definicji, poza
historią, zamieszczone zostały odnośniki do następujących haseł:


główne miasta (Suwałki, Augustów, Sejny),



lasy (Augustów Primeval Forest, Romincka Forest),



jeziora (Hańcza, Wigry Lake, Kojle),



parki (Biebrza National Parks, Romincka Forest Landscape Park, Suwałki
Landscape Park, Wigry National Park).
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Informacje w Wikipedii odnoszące się do powyższych haseł nie stanowią rozbudowanych
definicji, opisy zawierają jedynie podstawowe informacje geograficzno-historyczne.

Dolina Biebrzy nie istnieje w angielskojęzycznej Wikipedii. Istnieje hasło dotyczące samej
rzeki Biebrza. Podobnie, jak w przypadku pozostałych haseł, opis jest ubogi, zawiera
jedynie podstawowe informacje.

Puszcza Knyszyńska (Puszcza Knyszyńska Landscape Park) w Wikipedii w języku
angielskim jest opisana kilkoma zdaniami. Opis nie zawiera żadnych zdjęć.
Ziemia Sejneńska nie występuje w angielskojęzycznej Wikipedii.

9.4 Strony rosyjskie
Aby znaleźć informacje dotyczące Suwalszczyzny na rosyjskich stronach turystycznych
czy przyrodniczych, trzeba wpisywać nazwy poszczególnych krain lub miast. Przeciętny
turysta szukający wycieczek do Polski przez ogólnokrajowe (czy nawet ogólnoświatowe)
serwisy internetowe, oferujące wycieczki w każdy zakątek globu, nie znajdzie polskiej
Suwalszczyzny, znajdzie najwyżej litewską część Suwalszczyzny. Gdy zaś zaznaczy, że
interesuje go Polska praktycznie każdy serwis turystyczny zaproponuje mu to samo:
shopping tour do Gdańska, Olsztyna, Warszawy, zwiedzanie Trójmiasta, Szczecina,
Torunia, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i ski tour do Zakopanego. W niektórych ofertach
przewijają się też Bieszczady, Wieliczka, Oświęcim, Ustka, Ciechocinek, Kołobrzeg,
Połczyn Zdrój i Nałęczów (jako uzdrowiskowe oferty). Warmia i Mazury pojawiają się
często, jednak oferty są dość ubogie: Elbląg, Malbork, Olsztyn i Mikołajki, czasem
wspomniany jest Wilczy Szaniec i Krutynia, jako wycieczki organizowane z któregoś z
wymienionych miast.

9.4.1 Suwalszczyzna i 4 krainy w wyszukiwarce Google
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Wpisując w google.ru Сувалкия (Suwalszczyzna) pierwszym hasłem, które się wyświetla
jest hasło z Wikipedii.

Według rosyjskiej Wikipedii Suwalszczyzna jest terenem położonym na terenie Litwy (o
Polsce wspomina się tylko w kontekście nazwy, która wzięła się od nazwy miasta
Suwałki). Hasło jest bardzo krótkie. Brak w nim jakichkolwiek wzmianek o turystyce czy
przyrodzie krainy.

Kolejnym wynikiem pojawiającym się w wyszukiwarce Google jest strona poświęcona
Suwalszczyźnie na Litwie. Wspomniane są parki narodowe i krajoznawcze Litwy,
proponowane wycieczki i ciekawe miejsca do zwiedzania. O polskiej części Suwalszczyzny
nie ma ani słowa.

Kolejna strona to blog rosyjskiego pisarza Ernesta Aleksandrowicza Stefanowicza, na
którym znaleźć możemy fragmenty jego powieści, w jednym z nich pojawia się
Suwalszczyzna, ale w kontekście litewskiej krainy.

Kolejna strona nicestplace.ru zawiera informacje o litewskiej Suwalszczyźnie, ale bardzo
ograniczone (przede wszystkim baza dobrych miejsc kempingowych).

Na stronie Baltism Tourism Agency informacje o Suwalszczyźnie są skąpe, podstawowe o
litewskiej krainie, o polskiej części ani słowa.

Jedyne informacje, jakie pojawiają się w rosyjskich stronach internetowych na temat
Rospudy to przedruki z zachodnich dzienników dotyczące protestów przeciwko budowie
autostrady. W rosyjskiej Wikipedii hasło nie istnieje.

Trochę więcej informacji jest o Sejnach. Kilka zdań w rosyjskiej encyklopedii („Miasto
sześciu kultur i czterech granic”). Sejny pojawiają się też na stronach dotyczących
podróży. Można tam znaleźć informacje o hotelu Siedlisko w Ryżówce, mapę miasta
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Sejny oraz informację o tym, że „nie ma jeszcze żadnych informacji o mieście Sejny,
możesz być pierwszy!”.

Po wpisaniu w wyszukiwarkę Августув (Augustów) można znaleźć informacje historyczne
i informacje o miejscach wartych odwiedzenia, a także bazę hotelową. Istnieje też krótkie
hasło w Wikipedii.

Trochę więcej informacji pojawia się, gdy szukamy Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Rosyjska Wikipedia podaje tylko najważniejsze informacje: położenie i powierzchnia
parku. Na niektórych stronach można znaleźć bogate opisy przyrody wraz ze zdjęciami, a
także adresy i numery telefonów do głównych siedzib innych parków na terenie
Suwalszczyzny.

9.4.2 Biura podróży
Przeanalizowaliśmy

także

internetowe

oferty

13

biur

podróży

z

Obwodu

Kaliningradzkiego pod kątek wycieczek na Suwalszczyznę.

Trzy biura w ogóle nie oferowały wyjazdów do Polski.

W ofercie biur, które oferują wyjazdy do Polski, Suwalszczyzna jest w większości
przypadków nieobecna. Najczęściej pojawiają się Mikołajki, Olsztyn, Gołdap, Gdańsk,
Toruń, Warszawa, Kraków, Kołobrzeg, Zakopane, Szczyrk, Beskidy.

Wycieczkę do Augustowa oferuje jedne biuro. Na stronie pojawia się kilka informacji o
mieście oraz o rejsie Kanałem Augustowskim. Brakuje ceny i regularnych terminów, więc
to raczej informacja o tym, że można się udać do Augustowa, niż bardzo konkretna
oferta.
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9.4.3 Portale turystyczne
Przeanalizowaliśmy również 13 portali turystycznych.
W większości przypadków informacje o Suwalszczyźnie się na nich nie pojawiały:


Informacji o wycieczkach do Polski nie ma na stronach yoon.ru i utravel.ru,
również na portalu Rambler trudno znaleźć jakąkolwiek informację o Polsce.



В Отпуск.Ру oferuje duży wybór wycieczek do Polski, ale nie na Suwalszczyznę.
Najpopularniejsze są Mazury i Warmia, Zakopane, Kraków, Gdańsk.



ЕхатьВсем!

opisuje

tylko

ważniejsze polskie

miasta,

nie

wspomina

o

Suwalszczyźnie. Podobnie portal Польша: ПутеводительпоПольше, który zawiera
tylko informacje o ważniejszych miastach Polski (Gdańsk, Szczecin, Poznań,
Wrocław, Kraków, Lublin, Warszawa).


ТурЗона zawiera ogólne informacje o Polsce i bardziej szczegółowe o Warszawie i
Krakowie, ale pochodzące z 1994 roku.



TURIZMINFO zawiera ważniejsze informacje o Polsce, o tym, jak zdobyć wizę, jak
dojechać, jak się zachowywać. Opisuje też bardziej szczegółowo Warszawę. Inne
miastach lub regiony nie są wspominane.



Travel For Life pisze skąpo o Polsce, jeszcze mniej o Warszawie.



VAGANTE opisuje różne miasta i poszczególne województw. O województwie
podlaskim jest tylko jedno zdanie: „Stolica: Białystok”.

Informacje na temat Suwalszczyzny można znaleźć na następujących portalach
turystycznych:


Portal SVALI zawiera jedno zdanie o parkach krajobrazowych: informację o
Biebrzańskich Błotach. Portal poleca Polskę, jako doskonałe miejsce ekologicznych
wycieczek.



ГородаПольши (http://www.polska.ru) - portal zawiera ważniejsze informacje
turystyczne i przyrodnicze o każdym województwie w Polsce, do tego dysponuje
spisem najważniejszych miast. Opisuje Biebrzański Park Narodowy, Kanał
Augustowski, krainę 250 jezior, Suwałki i rejsy po jeziorze Wigry.
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Польша. Отдых в Польше - w zakładce regiony można odnaleźć kilka zdań o
regionie położonym w okolicach miasta Suwałki, który rozciąga się poza granice
Polski, aż na Litwę. Pojawiają się zachęcające zdania o Zielonych Płucach Polski i
Krainie Tysiąca Jezior, dobrej infrastrukturze, ciszy, spokoju i świetnej kuchni.

9.4.4 Portale informacyjne i strony specjalistyczne
Na ogólnorosyjskich portalach informacyjnych, które mają zakładki turystyka (rin.ru,
rambler.ru) można znaleźć informacje o Polsce. Ograniczają się one jednak do
podstawowych informacji geograficznych (położenie, klimat, przyroda), politycznych
(ustrój i rządząca partia) i społecznych (wyznanie). Czasem wymieniane są najważniejsze
miasta oraz podawane informacjami praktyczne: jak otrzymać wizę do Polski, co to jest
tax free i jak to działa. Na rin.ru można też znaleźć spis kurortów Polski (Krynicka,
Wieliczka, Zakopane) i najważniejszych miast: Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Kraków.

Rosyjskie strony dla kajakarzy nie zajmują się terenami poza Rosją, skupiają się na
rosyjskich jeziorach, rzekach, spływach. Dopiero wpisując w wyszukiwarkę байдарочный
спорт в польше (kajakarstwo w Polsce) pojawiają się strony, na których, można odnaleźć
informację o spławnych rzekach Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

Strony dla przyrodników opisują głównie przyrodę Rosji i Azji.

9.5 Strony białoruskie
Analiza tylko białoruskich materiałów internetowych związanych z turystyką nie
odzwierciedla w pełni poziomu wiedzy Białorusinów o Suwalszczyźnie, ponieważ
Białorusini często korzystają z rosyjskich oraz ukraińskich stron internetowych, czasem
również polskich. Myśląc o informacjach na temat Suwalszczyzny, jakie może znaleźć
internauta z Białorusi, trzeba również uwzględniać przynajmniej informacje zawarte na
rosyjskich stronach internetowych.
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Informacja na temat Suwalszczyzny i możliwości wypoczynku na tych terenach jest
możliwa do znalezienia w białoruskim Internecie, jednak jest jej niewiele i skierowana jest
raczej do osób posiadających jakąkolwiek wiedzę o tych terenach i szukających
konkretnego rodzaju odpoczynku (aktywnego czy na łonie natury). Źródła internetowe
przedstawiają Suwalszczyznę, jako miejsce do uprawiania sportów wodnych (kajaki),
wypraw pieszych lub rowerowych po lasach, lub polowań.

9.5.1 Portale turystyczne
Informacje o Suwalszczyźnie sporadycznie spotyka się w artykułach informacyjnych o
Polsce na portalach turystycznych oraz na stronach promujących zwiedzanie Polski.

Obszerne informacje o Suwalszczyźnie zawiera oficjalna strona promująca Polskę
(poland.gov.pl). Strona opisuje przyrodnicze walory Pojezierza Suwalskiego, Kanału
Augustowskiego, Puszczy Augustowskiej, Jeziora Wigry i Czarnej Hańczy. Suwalszczyzna
jest przedstawiona, jako kierunek turystyczna dla miłośników natury oraz amatorów
aktywnego odpoczynku (rowery, wyprawy piesze, sporty wodne).

Białoruska strona o Polsce polsha.by nie przedstawia Suwalszczyzny osobno, lecz jedynie
wymienia ją obok innych miejscowości w kategoriach: polowanie, rowery, ekstremalne
sporty wodne, spływy kajakowe i rafting. W rozdziale Geografia Polski opisane są walory
Biebrzańskiego Parku Narodowego, jako cenionego rezerwatu ptaków, polecanego
ornitologom.

W turystycznym rozdziale portalu informacyjnego tut.by można znaleźć cztery, pięć stron
dotyczących suwalskich krain, np. obszerny materiał dotyczących miasta Sejny w ramach
wspólnego projektu podróżniczego portalu oraz Polskiego Instytutu w Mińsku oraz
relacje z podróży do Augustowa, w których wskazuje się po raz kolejny walory
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przyrodnicze tych okolic (jeziora i możliwość uprawiania sportów wodnych). W
materiałach promocyjno-ofertowych często nie jest zaznaczona granica pomiędzy
Mazurami a Suwalszczyzną i w ten sposób Augustów jest traktowany jako część regionu
Mazurskiego, a jeziora Augustowskie są wymieniane wspólnie z pojezierzem Mazurskim.
Natomiast w artykule na temat polskiej przyrody pojezierza Suwalskie i Augustowskie są
wyodrębnione z Wielkich Jezior Mazurskich. W tym przypadku kładzie się nacisk na
odpoczynek aktywny, blisko natury, wśród jezior, rzek i lasów oraz wspomina się słynny
klasztor nad Jeziorem Wigry. Jest również wzmianka o bagnach Biebrzańskich i
wspaniałych możliwościach dla wielbicieli ptaków.

Kolejny portal turystyczny youroute.ru w rozdziałach dotyczących regionów Polski
opisuje jeziora w okolicach Suwałk i Augustowa, wspominane są Puszcza Knyszyńska oraz
Dolina Biebrzy, jako opcje mogące zainteresować przyrodników oraz osoby interesujące
się sportem kajakowym lub rowerowym. Niemniej jednak tytuł rozdziału o północnowschodniej części Polski jest zatytułowany Warmia, Mazury i Kraina Białostocka (brak
wskazania Suwalszczyzny). Z kolei na mapie atrakcji turystycznych brakuje jakichkolwiek
atrakcji z okolic Suwałk wymienionych później w artykule (oprócz Parku Biebrzańskiego).

Przeanalizowaliśmy również siedem białoruskich portali turystycznych z wyszukiwarkami
usług turystycznych (www.holiday.by, www.vp.by, www.travel.tio.by, www.travelnet.by,
www.otdohni.by, www.tur.by, www.turne.by), a także zakładkę dotyczącą podróży oraz
wyszukiwarkę turystyczną zamieszczone na popularnym serwisie internetowym
www.tut.by oraz jeden z największych rosyjskich portali turystycznych, z którego
masowo korzystają Białorusini www.travel.ru. Oferty dotyczące Suwalszczyzny nie są tam
prawie w ogóle przedstawiane i eksponowane. Wycieczki do Polski ograniczają się
właściwie do większych polskich miast, takich jak Kraków, Warszawa lub Gdańsk, bądź
jednodniowych wycieczek na zakupy do Białegostoku. Wyjątkiem mogą być dwie oferty
białoruskich biur podróży. Jedno z nich oferuje krajoznawczą wycieczkę do Białegostoku i
Augustowa, drugie proponuje podróże jachtem (własnej produkcji) po Kanale
Augustowskim.
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W Internecie można natomiast znaleźć kilka ofert polskich biur podróży w języku
rosyjskim dotyczących aktywnego odpoczynku na Suwalszczyźnie, jednak na stronę
takiego biura można trafić jedynie po dokładnym określeniu celu podróży, np. spływ
Biebrzą, co sugeruje, że podróżujący musi posiadać podstawową wiedzę o regionie w
celu skorzystania z takich ofert.

Na forach internetowych trudno spotkać wzmianki o turystyce na Suwalszczyźnie.

9.5.2 Suwalszczyzna w wyszukiwarce Google
Podczas wyszukiwania hasła „Suwalszczyzna” oraz nazw czterech krain w białoruskim
Internecie (www.google.by) na pierwszym miejscu pojawiły się hasła z Wikipedii, bądź
inne informacje encyklopedyczne o tych miejscach.

W przypadku Augustowa i Kanału Augustowskiego można znaleźć informacje turystyczne
z polskich źródeł, ale w rosyjskiej wersji językowej. Są to głównie strony biur podróży
oferujących

aktywny

odpoczynek

na

akwenach

Suwalszczyzny,

bądź

portale

informacyjno-promocyjne miasta Augustów i okolic.

Wyniki wyszukiwania dla hasła „Dolina Biebrzy” odsyłają na rosyjską stronę
www.krasnayakniga.ru zajmującą się parkami narodowymi oraz rezerwatami przyrody na
całym świecie. Portal opisuje 28 parków i rezerwatów z Polski, z których 4 znajdują się na
terytorium Suwalszczyzny (Puszcza Augustowska, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski
Park Narodowy oraz Suwalski Park Krajobrazowy). Oprócz informacji na temat lokalizacji,
historii, flory i fauny, artykuły dotyczące poszczególnych parków zawierają kilka zdań o
tym, co może zainteresować oraz czym mogą się zająć turyści odwiedzający park.
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Ponadto, osoby szukające informacji dotyczących Biebrzańskiego Parku Narodowego,
bądź Wigierskiego Parku mogą trafić na stronę przedstawiającą parki narodowe w
województwie podlaskim w stylu broszury, przygotowaną przez Wigierski Park
Narodowy, i dostępną w czterech językach, w tym po rosyjsku. Oprócz krótkiego opisu
masywów leśnych strona zawiera propozycje odpoczynku (wyznaczone są trasy
rowerowe, piesze, spływy kajakowe oraz informacje o pobliskich miejscowościach).
Strona dobrze promuje Biebrzański oraz Wigierski Park Narodowy, jednak turysta musi
mieć wiedzę o istnieniu wyżej wymienionych parków przed rozpoczęciem wyszukiwania.

Odnośnie Sejn, w białoruskim Internecie nie znaleziono innych stron poświęconych
miastu bądź turystyce, oprócz artykułu o Sejnach w ramach projektu podróżniczego.

9.6 Wnioski i sugestie
Suwalszczyzna, jako oferta turystyczna, najlepiej funkcjonuje na litewskich i niemieckich
stronach internetowych.


Dla Litwinów wyjazd na Suwalszczyznę przedstawiany jest jako okazja spędzenia
ciekawego weekendu za niewielkie pieniądze, a także pierwsza część wyprawy do
innych miejsc w Polsce. Litwinom poleca się przede wszystkim poszukiwanie na
Suwalszczyźnie śladów kultury Litewskiej. W mniejszym stopniu poleca się
Suwalszczyznę jako miejsce ciekawe ze względu na przyrodę.



Z kolei informacje, na jakie można trafić niemieckojęzyczny internauta to przede
wszystkim informacje o unikatowej przyrodzie Suwalszczyzny. Popularny i
polecany jest przede wszystkim Biebrzański Park Narodowy oraz aktywny
wypoczynek (kajaki i rowery).



Informacje na angielskojęzycznych portalach są dość ubogie. Dużo więcej można
znaleźć na angielskich wersjach polskich stron internetowych poświęconych
Suwalszczyźnie.



Rosjanie na Suwalszczyznę trafią, jeśli wiedzą, czego szukają (np. znają nazwy
krain, czy konkretnych miejscowości). W innym przypadku trafią na informacje o
Suwalszczyźnie na Litwie.
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Białorusinie podobnie, muszą wiedzieć, czego chcą szukać. Gdy już wiedzą, trafiają
przede wszystkim na informacje o przyrodzie i aktywnym wypoczynku.

Dobrym pomysłem na promowanie Suwalszczyzny w innych krajach może być
rozbudowywanie informacji zawartych w różnych wersjach językowych Wikipedii, ale
także rozbudowywanie innych wersji językowych polskich portali.

Rozdział X

TAJEMNICZY KLIENT W BIURZE PODRÓŻY

Aby sprawdzić, czy do oferty turystycznej Suwalszczyzny łatwo dotrzeć poza Internetem,
badacze wcielili się w rolę potencjalnych klientów biur podróży i sprawdzili dostępność
ofert związanych z Suwalszczyzną w biurach podróży w największych polskich miastach.

Badacze, wcielając się w role klientów biur podróży poszukiwali zarówno wyjazdów
prywatnych (np. ofert wyjazdu na Suwalszczyznę dla rodziny), jak i ofert wyjazdów
grupowych (np. wyjazdu integracyjnego dla pracowników swojej firmy). W sumie
badacze odwiedzili 20 biur podróży.

Z uwagi na fakt, że największa grupą osób przyjeżdżających do województwa
podlaskiego są osoby z województwa mazowieckiego, badacze odwiedzili 8 biur podróży
Warszawie. Ponadto odwiedzili 2 biura podróży w Trójmieście oraz 2 w Krakowie (jako
miejscach z bogatą ofertą turystyczną, rozpoznawalnych zarówno w Polsce, jak i za
granicą) oraz 2 wizyty w Olsztynie (stolicy województwa, którego mieszkańcy stanowią
drugą pod względem ilości osób grupę odwiedzającą województwo podlaskie). Z uwagi
na duże skupisko mieszkańców i potencjalnych turystów badacze odwiedzili również 6
biur podróży w aglomeracji Katowickiej.
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Pytając o ofertę turystyczną Suwalszczyzny, badacze wcielali się w jedną z czterech ról:


osoby poszukującej wyjazdu rodzinnego, czyli pytającą o dodatkowe atrakcje dla
dzieci (5 wizyt);



turysty kwalifikowanego, który poszukuje oferty wyjazdu na kajaki, żagle, rower,
czy też miejsc do wędrówek (5 wizyt);



osoby pragnącej zorganizować wyjazd grupowy dla swojej firmy (5 wizyt);



początkującego przyrodnika, który pragnie odpocząć i wybrać się w miejsce
obfitujące w wyjątkowe rośliny lub zwierzęta (5 wizyt).

W ramach swoich ról badacze pytali zarówno o całą Suwalszczyznę, jak i o cztery krainy
(Dolinę Biebrzy, Puszczę Knyszyńską, Pojezierze Suwalskie oraz Ziemię Sejneńską). Nie
ograniczaliśmy terminów wyjazdu. Badacze szukaliśmy zarówno wyjazdów wakacyjnych,
jak i wyjazdów zimowych, wyjazdów dłuższych, jak i krótszych (np. wyjazdów
weekendowych), a także wyjazdów wielkanocnych i wyjazdów na weekend majowy.

Rolą badacza było nie tylko uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy biuro podróży
dysponuje ofertą wyjazdu na Suwalszczyznę (a jeśli tak, co konkretnie oferta zawiera), ale
również, czy biuro podróży udzieliło odpowiedzi na wszystkie pytania i na ile było
elastyczne i pomocne w planowaniu wyjazdu.

10.1 Wizyty w biurach podróży
10.1.1 Kraków
W obu odwiedzonych biurach podróży w Krakowie tajemniczy klienci usłyszeli, że
powinni zgłosić się na przełomie lutego i marca, kiedy do biur dotrą katalogi z ofertą
wyjazdów w Polsce na rok 2012.

97

Suwalszczyzna jako marka turystyczna

10.1.2 Olsztyn
W Olsztynie tajemniczej klientce nie udało się znaleźć oferty wyjazdu na Suwalszczyznę,
choć teoretycznie jedno z dwóch odwiedzonych biur taką ofertę posiadało (wcześniej
tajemnicza klientka sprawdziła 5 biur podróży w Olsztynie, z których 2 posiadały w swojej
ofercie wycieczki po Polsce).

W pierwszym biurze podróży tajemnicza klientka pytała o wyjazd na Suwalszczyznę dla
grupy znajomych, którzy chcą spędzić aktywnie czas, zatem w grę wchodziły kajaki, żagle,
pływanie. Nie polecono jej żadnego wyjazdu, choć biuro posiadało wiele ofert, ale jak
utrzymywano organizowanie wycieczki w Polsce dla grupy mniejszej niż 30 osób im się
nie kalkuluje. Gdyby chcieli wyjechać za granicę, wtedy tak, mogą rozmawiać i coś
zaproponować. Ale w tym przypadku nie ma to sensu. Pani z biura podróży
argumentowała, że lepiej, aby wyjazd zorganizowali sobie sami, bo im się to nie opłaca.

W drugim biurze podróży tajemnicza klientka wcieliła się w rolę wychowawczyni klasy 9latków i pytała o 1- lub 2-dniową wycieczkę dla dzieci, które interesują się przyrodą, ale
mieszkają w dużym mieście, więc mają z nią mały kontakt. Szuka miejsc pełnych przyrody
i natury, więc pomyślała o Suwalszczyźnie, ale ponieważ nie zna tych terenów, na
wycieczce przydałby się również przewodnik. Tajemnicza klientka otrzymała bardzo
ciekawe oferty wyjazdów, ale nie na Suwalszczyznę, a na Mazury, gdyż pani z biura
podróży utrzymywała, że jest tam więcej atrakcji. I chociaż nie były to oferty na
Suwalszczyźnie, to tajemnicza klientka była bardzo zadowolona z rozmowy, oferty i
informacji, jakie otrzymała (szczegółowy opis obu wycieczek, ceny).

10.1.3 Trójmiasto
W Trójmieście niewiele biur i agencji turystycznych oferuje wyjazdy krajowe (nie licząc
tych, które organizują zimowiska i letnie obozy dla dzieci). W trakcie researchu
(internetowy i telefoniczny), który poprzedzał wizyty w biurach podróży, tajemniczy
klient napotykał raczej na zdziwienie, że ktoś w ogóle szuka ofert wyjazdu w Polsce, a
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zdziwienie było jeszcze większe, gdy pytał o Suwalszczyznę. Ostatecznie w żadnym z
dwóch odwiedzonych biur nie otrzymał żadnej konkretnej oferty wyjazdu na
Suwalszczyznę.

W pierwszym biurze, które reklamowało się jako organizujące wyjazdy grupowych,
tajemniczy klient szukający wyjazdu dla swoich współpracowników (około 10 osób,
wyjazd aktywny na 3-4 dni) nie uzyskał żadnych konkretnych informacji, choć biuro
deklaruje, że chętnie przygotowuje autorskie scenariusze podróży w zależności od
potrzeb i oczekiwań klienta. Tajemniczy klient nie dowiedział się niczego o samej
Suwalszczyźnie, pracownik nie przedstawił żadnych ciekawych propozycji, nie umiał też
wskazać żadnego konkretnego miejsca na Suwalszczyźnie, który by polecił (kojarzył za to
miejsca na Mazurach), ani podać żadnych szczegółów.
W drugim biurze podróży tajemniczy klient wywołał zdziwienie pytaniem o wyjazd dla
swoich współpracowników na Suwalszczyznę. Zasugerowano mu, że powszechną
praktyką jest organizowanie wyjazdów dla firm w okolicy, czyli dla firm z Trójmiasta na
Pomorzu, z Podhala na Podhalu itd. Tajemniczemu klientowi pokazano również ofertę
wyjazdu do Białowieży (aktywna, rowery, kajaki, ognisko), który zorganizowano dla innej
firmy i zasugerowano, że mogą coś podobnego, choć nie podano żadnych konkretów.

10.1.4 Warszawa
W Internecie trudno znaleźć warszawskie biura podróży, które oferują wyjazdy na
Suwalszczyznę. Dużo łatwiej znaleźć takie biura na Suwalszczyźnie.

W 4 z odwiedzonych 8 biur podróży w Warszawie uzyskano jakiekolwiek informacje o
wyjazdach na Suwalszczyznę, przy czym w dwóch zachęcono do przyjścia, podobnie jak
w biurach w Krakowie, na przełomie lutego i marca, kiedy pojawią się nowe katalogi
wyjazdów w Polsce i zapoznania się wtedy z aktualną ofertą, w której na pewno będzie
obecna również Suwalszczyzna.
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W kolejnym biurze podróży, w którym tajemnicza klientka pytała o wycieczkę na
weekend w maju lub czerwcu dla rodziców z 8-letnim dzieckiem, uzyskała konkretną
ofertę wycieczki autokarowej. Dwudniowy wyjazd obejmowała Wigry, Suwałki, Sejny,
Augustów i Studzieniczną, jednak oferta była dostępna jedynie na weekendy w kwietniu i
jak dowiedziała się tajemnicza klientka, najlepiej wycieczkę rezerwować w lutym czy
marcu. Na pytanie, czy to drogi, czy tani wyjazd, odpowiedziano, że dwudniowe wycieczki
w inne części Polski sprzedawane są również w takiej cenie.

O innych wycieczkach na Suwalszczyznę w biurze nie wspominano, jednak tajemnicza
klientka sama wypatrzyła w katalogu ofertę trzydniowego wyjazdu, podobnego do
wyjazdu weekendowego, poszerzonego o Druskienniki.

W ostatnim odwiedzonym biurze podróży tajemnicza klientka pytała o wyjazd
integracyjny dla 10-osobowej firmy. Pani zapisała wszelkie szczegóły (ilość noclegów,
standard pokoi, posiłki, atrakcje) i obiecała przesłać ofertę następnego dnia. Jednak
oferta następnego dnia nie została wysłana. Dopiero po 4 telefonach do biura podróży,
tajemnicza klientka otrzymała mail z bardzo ogólną ofertą. Oferta rozbudowana o
szczegóły została przesłana po kilku dniach. Oferta zawierała 3 propozycje, przy czym
żadne z proponowanych miejsce nie znajdowało się na Suwalszczyźnie, choć tajemnicza
klienta wyraźnie podkreślała (zarówno w biurze podróży, jak i podczas rozmów
telefonicznych), że chodzi jej o Suwalszczyznę. Zaproponowane miejsca znajdowały się
na trasie Białystok-Lublin, Pojezierzu Gostynińskim oraz na Warmii i Mazurach.

10.1.5 Aglomeracja Katowicka
W 2 z 6 odwiedzonych biur podróży na Śląsku zachęcono, podobnie jak w Krakowie i
Warszawie, do przyjścia na przełomie lutego i marca, kiedy pojawią się nowe katalogi
wyjazdów krajowych.
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W kolejnym śląskim biurze podróży, tajemniczy klient znalazł ofertę objazdowej wycieczki
po Suwalszczyźnie organizowanej przez PTTK. Jak zapewniono, o jej atrakcyjności
stanowi właśnie forma, a nie konkretne miejsce (czyli w tym przypadku Suwalszczyzna).

W innym biurze podróży, tajemniczy klient został odesłany do samodzielnego znalezienia
oferty w Internecie, podczas gdy w biurze znajdował się katalog z dużym napisem „W
Polskę Jedziemy”. Jak się później okazało, w katalogu znajdowały się oferty wyjazdów na
Suwalszczyznę. Ten bezpłatny katalog został przekazany tajemniczemu klientowi dopiero
na jego prośbę, ale mimo to, nie wsparto go w poszukiwaniach. Zatem do znalezienia
oferty w tym biurze podróży doprowadziła raczej dociekliwość tajemniczego klienta, niż
informacja od pracownika biura podróży.

W ostatnich dwóch biurach podróży w Katowicach tajemniczy klient został
poinformowany, że w ubiegłym roku miała miejsce duża kampania reklamowa wyjazdów
na Suwalszczyznę, ale mimo to ten kierunek nie cieszył się zainteresowaniem klientów i w
oba biurach zastanawiają się, czy warto kontynuować ofertę tych wyjazdów w bieżącym
roku. Oba biura nie były w stanie podać bliższych informacji na temat ubiegłorocznej
oferty wyjazdów na Suwalszczyznę.

10.2 Wnioski i sugestie
Podsumowując, biura podróży nie są dostarczycielami turystów odwiedzających
Suwalszczyznę i nie zabiegają specjalnie o takiego klienta.

W większości przypadków tajemniczy klienci nie znaleźli interesującej ich oferty wyjazdu
na Suwalszczyznę. Biura podróży albo nie organizowały wyjazdu w te strony, lub nie były
zainteresowane pomocą w organizacji wyjazdu w kraju, albo proponowały wyjazd w inne
miejsce. Nawet tam, gdzie oferta wyjazdu na Suwalszczyznę była obecna, często
tajemniczy klienci nie byli zachęcani do skorzystania z niej. Pracownicy biur podróży,
często nie wykazywali wsparcia w poszukiwaniu interesującej oferty.

101

Suwalszczyzna jako marka turystyczna

Pracownicy biur podróży byli przede wszystkim skupieni na sprzedawaniu dostępnych w
biurze ofert (co w sumie nie powinno dziwić, za to są wynagradzani). Na klienta
szukającego ofert z Suwalszczyzny reagowano jak na kogoś, kto zajmuje czas. Jak
sytuację podsumował jeden z tajemniczych klientów: Zdecydowanie łatwiej i więcej
informacji można uzyskać na temat wyjazdu do Albani czy Maroka, a Suwalszczyzna okazała
się bardzo egzotycznym i nieznanym kierunkiem”.

Bardzo ważnym elementem wizyt tajemniczych klientów w biurach podróży okazał się
Internet. Często tam odsyłano klientów w poszukiwaniu oferty turystycznej
Suwalszczyzny. I co warte podkreślenia, najczęściej byli oni odsyłani po prostu do
Internetu, a nie na żadną konkretna stronę internetowa. Ewentualnie zachęcano do
śledzenie stron odwiedzanych biur podróży i sprawdzania, czy oferta wyjazdu na
Suwalszczyznę się pojawi. Wyjątek stanowił Katowicki PTTK, który w okresie realizacji
badania taką ofertę na stronach własnych prezentował.

W związku z tym cenne wydaje się promowanie (poprzez odpowiednia kampanię) stron
internetowych z ofertami wyjazdów, aby osoby zainteresowane Suwalszczyzną łatwo do
niej docierały. Cenna może być również próba dotarcia z informacją o takiej stronie do
pracowników biur podróży, aby w przypadku pytań o Suwalszczyznę mogli przywołać
konkretna stronę internetową, a nie odsyłać ogólnie do wyszukiwarki internetowej
Google.

W trakcie realizacji badania tajemniczy klienci kilkukrotnie byli odsyłani do
specjalistycznych biurach podróży nastawionych na ofertę wyjazdów na zimowiska,
kolonie i obozy dla dzieci. W jednym z biur był dostępny katalog z ofertą takich wyjazdów
na Mazury. Wydaje się, że tkwi tutaj także duży potencjał turystyczny Suwalszczyzny,
skoro wyjazdy na obozy i kolonie w Polsce nadal są dość popularne. Co również ważne,
jak pokazały wywiady, skutecznie do wyjazdów na Suwalszczyznę zachęca miedzy innymi
to, że odwiedzało się te tereny w dzieciństwie. Zatem dzieci i młodzież są również ważną
grupa docelową.
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Również w biurach podróży Suwalszczyzna nie jest dobrze znana marką. Dodatkowo źle
na wizerunek Suwalszczyzny wpływają informacje o ubiegłorocznej kampanii
zachęcającej do wyjazdu na Suwalszczyznę, która nie cieszyła się zainteresowaniem
klientów (a w związku z tym biura raczej nie są zainteresowane dalszą współpracą).

Również, gdy tajemniczy klienci dopytywali pracowników biur podróży o Czarną Hańczę,
czy Jezioro Wigry, niektórzy pracownicy dziwili się, że to Suwalszczyzna. Niektórzy byli
przekonani, że są to atrakcje turystyczne Mazur.

Dolina Biebrzy, Pojezierze Suwalskie i Ziemia Sejneńska były kojarzone przez większość
pracowników biur podróży jako kierunki „gdzieś na północy”, „gdzieś na wschodzie”.
Puszcza Knyszyńska najczęściej nie była z niczym kojarzona.
Niektórych tajemniczych klientów zapraszano do ponownych wizyt na przełomie lutego i
marca, kiedy do biur podróży dotrą katalogi oferty turystycznej na lato, co to jest ważną
informacja pokazującą, kiedy rozpoczyna się zainteresowanie ofertą krajową na dany rok.
Brak oferty dostępnej przez cały rok, to też potencjał dla działań w Internecie, gdzie
aktualna oferta turystyczna powinna być dostępna przez cały rok. Przy braku takich
informacji w niektórych częściach roku na stronach biur podróży, a także dużym
rozproszeniu informacji o Suwalszczyźnie na różnych stronach internetowych, duży
potencjał tkwi w internetowych planerach turystycznych, z pomocą których turyści sami
zaplanują wyjazd.

Potencjał internetowych narzędzi do samodzielnego planowania podróży potwierdzają
również informacje uzyskane w wywiadach z turystami oraz w rozmowach z osobami
zaangażowanymi w branże turystyczną 4 krain. Polscy turyści, którzy przyjeżdżają na
Suwalszczyznę, to przede wszystkim osoby, które najczęściej same (z pomocą Internetu i
opinii znajomych) planują swoje podróże.

PODSUMOWANIE
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Suwalszczyzna, jako marka turystyczna, wśród badanych jest słabo rozpoznawalna. Jest
również słabo oceniana na tle innych miejsc turystycznych. Wielu widzi ją jako miejsce
odległe i zimne. W niewielkim stopniu kojarzą Suwalszczyznę z miejscem atrakcyjnym dla
dzieci. Dużo lepiej oceniają Suwalszczyznę ci badani, którzy tam byli.

Zdaniem badanych od innych miejsc turystycznych w Polsce, Suwalszczyznę najbardziej
odróżnia spokój, cisza i brak tłoku. Badani mieszkańcy Warszawy jako cechę wyróżniającą
podkreślają też przyrodę.

Z 4 krain najlepiej rozpoznawalna Dolina Biebrzy i Pojezierze Suwalskie. Dużo gorsza jest
znajomość Puszczy Knyszyńskiej i Ziemi Sejneńskiej. Najlepiej rozpoznawalne obiekty na
terenie 4 krain to Kanał Augustowski, Czarna Hańcza, Rospuda i Wigry.

Bardzo ważnym kanałem dotarcia do informacji związanych z turystyką, szczególnie dla
osób z Warszawy, jest Internet (dla badanych mieszkańców innych części Polski ważniejsi
znajomi, Internet jest na drugim miejscu).

Suwalszczyzna to raczej oferta dla osób nastawionych na wyjątkowe doznania, przyrodę,
aktywny wypoczynek (kajaki, rower, wędrówki), ceniących zdrowy tryb życia i lokalne
potraw. Dla osób, które chcą się oderwać od tłumów, hałasu, które nie przepadają za
turystyką masową, a lubią same planować wyjazdy, dostosowując je do swoich potrzeb i
zainteresowań.

Suwalszczyzna i 4 krainy są rzadziej niż inne, znane polskie miejsca turystyczne
wyszukiwane w wyszukiwarce Google. Informacje o nich wyszukiwane są głównie pod
koniec kwietnia (planowanie majowego weekendu) oraz pod koniec czerwca i okresie w
wakacyjnym.

Suwalszczyznę, jako ofertę turystyczną, znają przede wszystkim Niemcy, ze względu na
unikalną przyrodę (dobrze znana i opisana na niemieckich stronach internetowych jest
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Dolina Biebrzy) oraz możliwość aktywnego wypoczynku (rowery, kajaki). Litwini kojarzą
polską Suwalszczyznę przede wszystkim jako miejsce związane z historią, gdzie mogą
poszukiwać śladów kultury litewskiej. Angielskie strony internetowe nie zawierają
obszernych informacji o Suwalszczyźnie, wiele informacji na ten temat to angielskie
wersje językowe polskich stron. Rosjanie i Białorusini, jeśli chcą trafić na polską
Suwalszczyznę, muszą wiedzieć, czego szukają (np. muszą znać nazwy krain, miejsc,
miast), inaczej w Internecie trafią przede wszystkim na informacje o litewskiej
Suwalszczyźnie.

W polskich biurach podróży oferta turystyczna Suwalszczyzn jest również słabo znana, a
biura w wielu przypadkach nie są zainteresowane klientami, którzy chcą podróżować po
Polsce. W często klienci są zachęcani, aby podróże krajowe organizowali sobie sami, z
pomocą Internetu.

REKOMENDACJE
1. Oferta turystyczna Suwalszczyzny nie jest rozpoznawalna, dlatego wskazana jest
kampania zwiększająca świadomość i rozpoznawalność marki.
a. Dużo lepiej rozpoznawalne jest Pojezierze Suwalskie i Dolina Biebrzy, Puszcza
Knyszyńska i Ziemia Sejneńska są słabo znane.
b. Wśród skojarzeń związanych z Suwalszczyzną pojawiają się skojarzenia
negatywne (zimno, daleko), co również świadczy o dużych brakach w promocji
regionu.
c. Bardzo słabo rozpoznawalne są atrakcje regionu.
d. Wiele osób kojarzy lokalne potrawy i często dla nich są w stanie odwiedzić
dane miejsce.
2. W kampanii należy również podkreślać atrakcje dla dzieci, ponieważ wiele osób nie
kojarzy Suwalszczyzny jako miejsca atrakcyjnego dla dzieci.
3. Oprócz rodzin z dziećmi, niewykorzystany jest również potencjał turystów
nastawionych na turystykę sakralną. O tego typu ofercie (szlak papieski) wiedzą
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przede wszystkim osoby związane z branża turystyczną 4 krain, turyści kojarzą ją w
dużo mniejszym stopniu.
4. Wielu turystów myli Mazury z Suwalszczyzną (potwierdzają to także osoby z branży
turystycznej 4 krain, którzy często słyszą, że turyści nazywają miejsce, w którym są
Mazurami oraz pracownicy biur podróży). I choć na chwilę obecną Suwalszczyzna nie
przebije oferty Mazur, nie warto z niej robić „drugich, gorszych Mazur”. Warto
skorzystać z różnic i mówić o tym terenie, jako o mniej tłocznym, spokojnym, cichym i
obfitującym

w

unikatową

przyrodę,

co

szczególnie

cenią

przedstawiciele

wielkomiejskiej klasy średniej. Nie warto tworzyć wrażenia, że wyjazd na
Suwalszczyznę to turystyka masowa.
5. Promocja Suwalszczyzny w Warszawie jest szczególnie potrzebna, ponieważ badani
mieszkańcy stolicy częściej postrzegają Suwalszczyznę, jako region turystyczny, ale
odwiedzają ją równie rzadko, jak badani mieszkańcy z innych regionów Polski. Wielu
badanych warszawiaków postrzega Suwalszczyznę, jako miejsce odległe, stąd
potrzeba podkreślenia w przekazie, że Suwalszczyzna jest bliżej niż myślą. Badani
mieszkańcy Warszawy częściej niż mieszkańcy innych regionów zwracają uwagę na
przyrodę, ciszę i spokój, dlatego w ofercie kierowanej do nich powinny być
podkreślane w szczególności te cechy Suwalszczyzny.
6. Warto też skupić się na osobach, które odwiedzają w czasie wakacji Mazury, czy
Białowieżę, aby z tych miejscy wybrali się chociaż na jeden dzień na Suwalszczyznę,
wtedy odległość do

pokonania

nie

będzie

aż

tak duża,

a

odwiedziny

najprawdopodobniej spowodują postrzeganie regionu jako bardziej atrakcyjnego,
ponieważ ocenę Suwalszczyzny podnoszą przede wszystkim odwiedziny na tych
terenach. Stąd również potrzeba dbania i utrzymywania kontaktu z turystami, którzy
Suwalszczyznę odwiedzili (np. przez portale społecznościowe typu Facebook).
Zadowolenie turysty często przekłada się na kolejnych odwiedzających, ponieważ
opowieści znajomych o wyjeździe to bardzo ważne źródłem informacji o tym, gdzie
warto się wybrać.
7. Warto też wykorzystywać inne internetowe kanały komunikacji, ponieważ Internet
stanowi dla turystów jedno z najważniejszych źródeł informacji (dla badanych
mieszkańców Warszawy Internet jest najważniejszym źródłem informacji, dla
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mieszkańców innych części Polski Internet jest na drugim miejscu, po informacjach od
znajomych).
8. W związku z tym, że Internet jest bardzo ważnym źródłem informacji związanych z
turystyką oraz z związku z faktem, że Suwalszczyzna, 4 krainy i słowa z nimi związane
są rzadko wyszukiwane przez internautów, zalecane jest przeprowadzenie szerokiej,
świadomościowej internetowej kampanii reklamowej (kampania odsłonowa oparta o
zauważalne formaty np. triple billboard, linki sponsorowane, kampania w
wyszukiwarce Google oraz działania SEM, SEO i Paid Search). W Internecie
wyszukiwanie informacji związanych z wakacjami zaczyna wzrastać w drugiej połowie
kwietnia, a najwyższe wyniki osiąga w okresie wakacyjnym, zatem oba terminy to
dobry czas na zintensyfikowanie działań w sieci.
9. Obcokrajowcy, którzy chcieliby trafić na ofertę turystyczną Suwalszczyzny muszą
posiadać już jakąś wiedzę na ten temat, wiedzieć, czego dokładnie szukają, inaczej
znalezienie informacji jest dość trudne. Dobrym sposobem na poszerzanie wiedzy
obcokrajowców o Suwalszczyźnie i 4 krainach może być tworzenie i rozbudowywanie
haseł dotyczących Suwalszczyzny i 4 krain w obcojęzycznych wersjach Wikipedii (ze
względu na popularność Wikipedii, a także na wysokie wyniki w wyszukiwarce
Google). Obecnie hasła te nie istnieją, lub ograniczają się do kilku, zdań, często nie ma
w nich zdjęć, ani informacji o tym, że jest to miejsce atrakcyjne turystycznie.
10. Warto również dodawać obcojęzyczne wersje językowe do stron internetowych
poświęconych Suwalszczyźnie, bo przy obecnej, niewielkiej ilości materiałów na ten
temat i odpowiedniej kampanii mogą one osiągnąć dobre pozycje w wynikach
wyszukiwania.
a. Oferta skierowana do turystów z Niemiec powinna skupiać się na podkreślaniu
unikatowej przyrody. Warto wspominać o Suwalszczyźnie jako uzupełnieniu
wypraw po krajach nadbałtyckich, na Mazury, czy do Białowieży. Warto
również zadbać o informację po niemiecku, ponieważ Niemcy odwiedzające te
tereny skarżą się na fakt, że niewiele osób zna język niemiecki czy angielski.
Strona mogłaby więc być cennym wsparciem, przewodnikiem, dla turystów,
którzy już są na miejscu.
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b. Litwini na Suwalszczyźnie są zainteresowani przede wszystkim miejscami
związanymi z historią i kulturą litewską. Ofertę Suwalszczyzny warto
przedstawiać im również jako ciekawe uzupełnienie wypraw na Mazury lub do
Puszczy Białowieskiej i Białegostoku.
c. Rosjanie i Białorusini nie postrzegają Suwalszczyzny, jako oferty turystycznej,
dla nich atrakcje turystyczne w Polsce zaczynają się od Mazur i Warszawy
(portale turystyczne polecają im przede wszystkim odwiedziny w dużych
miastach). Suwalszczyzna jest atrakcyjna głównie dla Rosjan i Białorusinów
zainteresowanych przyrodą, uprawiających sporty wodne (kajaki), wyprawy
piesze lub rowerowe.
11. Biura podróży mogą być miejscem, w którym dostępna będzie oferta kolonii i obozów
na Suwalszczyźnie. Innego typu klienta biura podróży raczej Suwalszczyźnie nie
dostarczą.
12. Warto zapoznać biura podróży z informacją o portalu zawierającym oferty turystyczne
Suwalszczyzny, ponieważ większość pracowników biur nie zna takiej strony i odsyła
klientów po prostu do Internetu.
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