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Wprowadzenie 
 
 Literatura przedmiotu, w szczególności obcojęzyczna, nie definiuje jedno-
znacznie pojęcia „potencjał turystyczny”. Występuje w niej wiele innych określeń, 
które nie są tożsame z potencjałem regionu na rzecz rozwoju turystyki, ale oddają 
jego istotę. Jeśli przyjąć, iż potencjał turystyczny tworzą wszystkie komponenty, 
dzięki którym można liczyć na ilościowe i jakościowe zmiany w turystyce (na 
obecnym etapie i w przyszłości), to można do niego zaliczyć zarówno walory przy-
rodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne różnego typu, infrastrukturę tury-
styczną, lokalizację obiektów noclegowych, a także dostępność wielu usług i pro-
duktów, bez których turyści nie mieliby szans otrzymać pełni satysfakcji. To szero-
kie rozumienie potencjału turystycznego wykracza poza ramy atrakcyjności tury-
stycznej regionu, a tym samym ujmuje kompleksowo warunki rozwoju (głównie 
mocne strony i szanse) turystyki na tym obszarze. Wśród komponentów potencjału 
turystycznego regionu szczególną rolę odgrywa jego atrakcyjność turystyczna oraz 
produkty turystyczne. 
 Zagadnienie atrakcyjności turystycznej jest podejmowane w polskiej literatu-
rze przedmiotu, choć można dostrzec w tej dyskusji podejścia doceniające rolę 
produktów turystycznych w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej obszaru. Pro-
dukty turystyczne (w ujęciu teoretycznym) analizowane są w kontekście marki, 
funkcji, konkurencyjności, a więc i potencjalnej roli, jaką odgrywają w rozwoju 
społeczno-gospodarczym i kształtowaniu wizerunku miejsc pobytów turystycznych. 
Sam potencjał zwykle stanowi punkt wyjścia do dyskusji, a nie wynik świadomych 
koncepcji kształtowania możliwości intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie 
doskonalonych warunków naturalnych czy antropogenicznych. Celowe wydaje się 
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więc przeanalizowanie treści obu terminów („potencjał turystyczny” i „produkt 
turystyczny”) w ujęciu regionu oraz ukazanie ich roli w kształtowaniu wizerunku 
tego obszaru.  
 
 
1. Potencjał turystyczny a produkt turystyczny regionu 
 
 Ujęcie marketingowe pozwala na rozumienie produktu jako zespołu wartości 
stanowiącego przedmiot wymiany rynkowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż podstawo-
wym celem każdego produktu jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, można 
przyjąć, że zarówno przedmiot materialny, jak i usługa, miejsce, idea lub organiza-
cja czy obszar posiadają cechy, dzięki którym zaspokajają potrzeby konsumentów, 
a więc są produktem.  
 Produkt turystyczny nie posiada jednolitej definicji, przez co w literaturze 
przedmiotu można spotkać wiele jego interpretacji. Według niektórych autorów 
produkt turystyczny ma postać wieloaspektową, ponieważ może obejmować miej-
sce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet operatora turystycznego, na który składa się 
miejsce w samolocie, pokój hotelowy, wyżywienie i inne udogodnienia) i czasami 
pewne produkty materialne (np. pamiątki z podróży), aby zachęcić do kupna usłu-
gi1. 
 W szerokim ujęciu produktu turystycznego może być odzwierciedlona jego 
istota poprzez dostępność na rynku jako pakietu materialnych i niematerialnych 
składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. G. Gołembski 
zalicza do produktu turystycznego wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w 
związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, i to zarówno przed rozpo-
częciem podróży, jak i w jej trakcie i w czasie pobytu poza miejscem zamieszka-
nia2. Takie pojęcie produktu turystycznego pozwala na „wkomponowanie” w jego 
strukturę wszystkiego, co turyści pragną zakupić i otrzymać w systemie świadczeń 
społecznych, dla zaspokojenia swoich potrzeb związanych z podróżowaniem,  
a także tego, czego pragną doświadczyć dzięki konsumpcji turystycznej. Produkt 
turystyczny może więc obejmować dobra materialne, usługi, dobra powiązane  
z usługami (najczęściej jako komplementarne do nich), a także całą wiązkę wartości 
niematerialnych (doznań, odczuć, emocji), będących rezultatem zarówno uczestni-
czenia w samym wyjeździe, jak i związanych z obcowaniem z bliskim i dalszym 
otoczeniem imprezy turystycznej. To szerokie ujęcie istoty produktu turystycznego, 
głównie strukturalne w swojej istocie, stwarza możliwość spojrzenia na określony 
obszar z wyeksponowanymi funkcjami turystycznymi jako kompleksowy produkt, 

                                                 
1  J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114. 
2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 1998. 
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łatwo poddający się elastycznemu oddziaływaniu, mimo charakterystycznego dla 
niego wysokiego stopnia złożoności. Konsumpcji takiego produktu towarzyszy 
zwykle cały pakiet korzyści materialnych i niematerialnych (np. przyjemności, 
radości, zadowolenie), dzięki którym turysta chce na dany obszar powracać. Te 
cechy kompleksowego produktu turystycznego zauważa V.T.C. Middleton3, wska-
zując, że produkt turystyczny może być zdefiniowany jako pakiet składników mate-
rialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu 
docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za okre-
śloną cenę. Z takiego ujęcia istoty kompleksowego produktu wynika możliwość 
łączenia pakietu przeżyć z potencjałem ekonomicznym i społecznym danego regio-
nu, co w konsekwencji prowadzi do ukształtowania pojęcia produktu (komplekso-
wego) turystycznego regionu. Znane z literatury pojęcie „produktu turystycznego”, 
zdefiniowane w węższym i szerszym znaczeniu, może być wykorzystane do okre-
ślenia jego istoty i funkcji w regionie. Według tego podejścia produkt turystyczny 
może być wyróżniony sensu stricto i sensu largo: 

 sensu stricto – wszystko to, co turyści kupują oddzielnie (np. transport lub 
zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu) usług; 

 sensu largo – kompozycja tego, co turyści robią oraz walorów urządzeń  
i usług, których w tym celu używają; z perspektywy turysty produkt tury-
styczny obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia 
domu do chwili powrotu.  

 Drugie ujęcie połączone z danym obszarem (regionem) oddaje istotę jego 
produktu turystycznego zdolnego do spełnienia oczekiwanych przez turystę funkcji. 
 W literaturze4,5 najczęściej wyróżnia się pięć najważniejszych składników 
produktu turystycznego, które stanowią: 

 atrakcje i środowisko miejsca docelowego, np. środowisko naturalne, za-
bytki, atrakcje kulturowe i religijne; 

 infrastruktura miejsca docelowego (baza noclegowa, gastronomiczna, 
transport w miejscu docelowym); 

 dostępność miejsca docelowego – środki transportu, a także infrastruktura; 
 wizerunek miejsca docelowego, istniejący w świadomości potencjalnych 

klientów i mający ogromny wpływ na podejmowanie przez nich decyzji  
o wyjeździe w określone miejsce; 

 cena płacona przez konsumenta, uzależniona np. od standardu świadczo-
nych usług, pory roku, miejsca. 

                                                 
3  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996. 
4  Kompendium wiedzy o turystyce…, op.cit., s. 68. 
5  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005, s. 75. 
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 Kompleks tych cech układa się również w wiązkę komponentów oddających 
funkcje turystyczne obszaru, a więc są to własności kompleksowego produktu tury-
stycznego regionu, który – jako całościowe świadczenie – nabiera cech charaktery-
stycznych dla usług, takich jak: komplementarność, złożoność, nieuchwytność, 
jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, brak możliwości wytwarza-
nia na zapas; zaś ze specyfiką ruchu turystycznego wiąże się jego sezonowość. 
Otoczenie naturalne ruchu turystycznego (czyste powietrze, spokój) z jednej strony 
ściśle wiąże go z danym obszarem, z drugiej zaś – uniemożliwia jego zweryfikowa-
nie przed aktem konsumpcji, którą to konsumpcję jakość tego otoczenia warunkuje. 
 Nieodłączną właściwością produktu turystycznego jest jego związek z czasem, 
przez co powiązany jest on z sezonowością ruchu turystycznego, sezonowością jego 
sprzedaży i konsumpcji, a także jego zależność od atrybutów danego regionu (np. 
postaw i zachowań lokalnej społeczności).  
 Kompleksowy produkt turystyczny regionu powinien nie tylko zaspokoić 
komplementarnie potrzeby turystów, których realizacja ma spełnić potrzebę główną 
– cel wyjazdu. Produkt ten ma za zadanie współtworzyć wizerunek regionu w per-
cepcji zarówno obecnych, jak i przyszłych (potencjalnych) turystów. Marketingowe 
ujęcie produktu turystycznego prezentowane w literaturze6,7,8 najczęściej wyodręb-
nia następujące wymiary produktu turystycznego: 

 rdzeń (istota) produktu, 
 produkt rzeczywisty (podstawowy), 
 produkt powiększony (ulepszony, poszerzony), 
 produkt potencjalny. 

 W odniesieniu do kompleksowego produktu turystycznego regionu te kompo-
nenty mogą przybierać szerszy zakres niż zwykle przypisuje się im w literaturze. 
Rdzeń produktu współgra ściśle z rdzeniem korzyści związanych z głównym mo-
tywem podróżowania. Przykładowym rdzeniem korzyści wywodzących się z od-
wiedzenia danego regionu może być zaspokojenie potrzeby jego poznania lub po-
lepszenie stanu zdrowia w otoczeniu czystego środowiska. Zwiedzenie interesują-
cego pod względem historycznym obszaru i poznanie jego wartości kulturowych 
może towarzyszyć motywom podróżowania związanym z chęcią nauczenia się 
czegoś nowego lub doświadczenia nowych wrażeń. 
 Produkt rzeczywisty obejmuje komponenty warunkujące realizację wyjazdu, 
takie jak: przejazd, noclegi, posiłki, które mogą być zróżnicowane w zależności od 
cech turystycznych regionu z jednej strony oraz wymagań konsumentów i ogólnych 
warunków rynkowych z drugiej. Realizacja potrzeb turystów uwarunkowana jest 

                                                 
6  Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1997. 
7  Marketing usług turystycznych…, op.cit. 
8  Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów, red. H. Sasinowski, Wydawnictwo 

WSM, Białystok 2004. 
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więc stworzeniem przez miejscowości oraz regiony turystyczne odpowiedniej infra-
struktury ekonomicznej i technicznej. 
 Produkt poszerzony regionu zawiera dodatkowe świadczenia w stosunku do 
jego funkcji wynikających z walorów, dostępności i stanu zagospodarowania tury-
stycznego. Tworzyć go mogą wszelkiego typu imprezy i przedsięwzięcia (ang. 
events), dzięki którym satysfakcja turysty może być zwiększona. 
 Istota produktu potencjalnego w ujęciu obszaru turystycznego może być okre-
ślona jako taki zestaw produktów materialnych, świadczeń i doznań, które mogłyby 
w przyszłości dodatkowo wzbogacić produkt turystyczny i tym samym przyciągnąć 
nowych nabywców dodatkowych atrakcji podczas pobytu w danym regionie. Tury-
stów mogą również motywować do ponownych wyjazdów na dany obszar zapo-
wiedzi nowych elementów imprez lub całkowicie odmiennie zorganizowanych 
pobytów, które nie tylko wzbudzą ciekawość, ale i sprawią, iż turyści osiągną wię-
cej satysfakcji. 
  A. Panasiuk9 – poza wymienionymi strukturami – wyodrębnił jeszcze produkt 
psychologiczny, stanowiący wszystko to, co pozostanie w świadomości klienta od 
momentu pierwszego kontaktu z produktem, aż do zakończenia jego konsumpcji. 
Przedsiębiorstwa turystyczne powinny więc dążyć do tego, aby turysta był w pełni 
usatysfakcjonowany z dokonanego wyboru, przez co zwiększy się prawdopodo-
bieństwo utrzymania klienta w firmie oraz pozytywnego rozgłosu wśród ewentual-
nych przyszłych odbiorców. Rozważając w tym kontekście turystyczny produkt 
regionu, należy rozpatrywać go jako dynamiczny obiekt zmian, którymi należy 
zarządzać, kierując się polityką społeczno-gospodarczą (w tym turystyczną) kraju  
i tego obszaru. Zmiany te są realne w sferze zarówno walorów naturalnych (np. 
poprzez intensyfikację działań na rzecz ochrony środowiska), jak i ich wykorzysta-
nia do uatrakcyjnienia kompleksowego produktu turystycznego regionu (np. dzięki 
rozwojowi infrastruktury turystycznej, zwiększeniu dostępności komunikacyjnej 
czy dodaniu nowych funkcji produktowi). Konsekwentnie wdrażane zmiany  
w produkcie, w celu coraz pełniejszego dostosowania jego cech do potrzeb klienta-
turysty, stanowią istotny komponent budowania marki produktu, a ta – jeden  
z ważniejszych instrumentów marketingowego różnicowania produktu i obsza-
ru/regionu jako całości. 
 Marka produktu definiowania jest często jako zespół cech, dzięki którym pro-
dukt zapewnia korzyści funkcjonalne turyście i wartości dodane, które konsumenci 
cenią na tyle, aby zrealizować zakup. Biorąc pod uwagę fakt, iż korzyści płynące  
z konsumpcji produktu są szacowane i oceniane przez jego nabywcę, pojęcie marki 
produktu turystycznego regionu zawiera element symboliczny, związany ze świa-
domością konsumentów zarówno w zakresie identyfikacji potrzeb, jak i korzyści 
wynikających z ich zaspokojenia w związku z pobytem w danym regionie. 

                                                 
9  Marketing usług turystycznych…, op.cit. 
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  Marka jako zespół cech funkcjonalnych i emocjonalnych dostarczanych przez 
produkt tkwi w nim samym, a jako zespół korzyści (oczekiwanych lub doznanych) 
istnieje w świadomości nabywcy. W przypadku kompleksowego produktu tury-
stycznego regionu może to skutkować takim zachowaniem turystów, że nie będą 
oni bezwarunkowo zainteresowani zakupem produktów; ich decyzje nabywcze 
będą ściśle związane z marką, zawierającą również wyobrażenia turystów o walo-
rach produktu.  
 Marka produktu turystycznego regionu jest tworzona przez produkt fizyczny 
(walory przyrodnicze i antropogeniczne, infrastrukturę turystyczną i towarzyszącą) 
w zestawieniu z nazwą marki, promocją oraz wszystkimi działaniami z zakresu 
dystrybucji a także z emocjonalnymi i kulturowymi aspektami konsumpcji tury-
stycznej. Dzięki marce oferta turystyczna regionu będzie się wyróżniała na tle ofert 
konkurencyjnych oraz zapewni konsumentowi niezbędne informacje dotyczące 
potencjalnych korzyści funkcjonalnych i symbolicznych; może się to przyczynić do 
wzmocnienia wizerunku regionu oraz powstania lojalnego kręgu nabywców. 
 Marka produktu wspomaga realizację wielu celów, a wśród nich identyfikację 
produktu (regionu) oraz wyróżnienie produktu spośród konkurencji. Identyfikacja 
marki to proces jej poznawania, utrwalania i zachowania w świadomości obecnych 
i przyszłych nabywców poprzez komunikację marketingową i konsumpcję. Turyści 
przebywający w danym regionie nabywają doświadczenia i wiedzy, dzięki którym 
marka tego obszaru zyskuje na znaczeniu w odbiorze turystów, również w ich przy-
szłych decyzjach nabywczych.  
 Zapewnienie wyróżnienia się produktu turystycznego regionu z konkurencji 
jest uwarunkowane przede wszystkim odpowiednim powiązaniem produktu z klien-
tem. Badanie potrzeb i pragnień konsumentów pomaga w identyfikacji cech pro-
duktu turystycznego oczekiwanego przez klientów, aby wzbudzić zainteresowanie 
regionem, zachęcić turystów do przyjazdu.  
 W pojęciu marki opartym na koncepcji struktury produktu J. Kall10 wyróżnił 
cztery poziomy: poziom rodzajowy, poziom oczekiwany, poziom poszerzony, po-
ziom potencjalny. Każdy z tych poziomów odgrywa swoistą rolę w budowaniu, 
ewolucji i umacnianiu marki produktu turystycznego regionu. Poziom rodzajowy 
marki – stanowiąc jej wewnętrzny składnik – dzięki swoistym cechom materialnym 
i niematerialnym regionu wyróżnia go na tle innych marek (innych obszarów). Pod-
stawowa korzyść z konsumpcji produktu tkwi w rdzeniu (jądrze), który jest głów-
nym elementem marki11. Poziom oczekiwany marki produktu turystycznego regio-
nu jest zwykle określany przez pryzmat minimalnych wymagań docelowego seg-
mentu jego klientów (funkcji, skuteczności działania podczas świadczenia usług, 
ceny itp. cech).  

                                                 
10  J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11–12. 
11  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 17. 
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 Poszerzenie marki to dodatkowe walory produktu turystycznego regionu, 
które sprawią, że marka ta będzie się wyróżniała na tle porównywalnych marek 
podstawowych. Poza tym walory te stworzą możliwość uzyskania przez turystę w 
przyszłości dodatkowych korzyści. Dzięki poszerzeniu marki można zróżnicować 
produkt, przez co możliwe jest jego dostosowanie do potrzeb i oczekiwań turystów 
odwiedzających dany region. 
 
 
2. Markowe produkty turystyczne a kreowanie wizerunku regionu 
 
 Silna marka produktu turystycznego to jedna z najbardziej skutecznych metod 
promocji regionów, które identyfikują się z funkcjami turystycznymi. Realna atrak-
cyjność turystyczna regionu, szczególnie jeśli jest uznawana za bardzo wysoką, 
może wzrosnąć dzięki umocnieniu marki. 
 Korzyści wynikające z wprowadzania markowych produktów turystycznych 
na rynek są dostrzegane zarówno przez konsumentów, jak i producentów. Marka 
produktu turystycznego w regionie może przynieść następujące pozytywne zmiany: 

 zwiększenie różnic między produktami i wyeksponowanie przewagi marki 
produktu turystycznego danego regionu nad innymi; 

 stymulowanie powrotów turystów do regionu; najważniejsze decyzje o za-
kupie motywowane są bowiem przyzwyczajeniami – klienci kupując okre-
śloną markę, mają w pamięci satysfakcję z poprzedniego pobytu w regio-
nie; 

 poszerzenie oferty; posługując się obowiązującym wizerunkiem marki pro-
duktów turystycznych w regionie, stwarza się większą możliwość wprowa-
dzenia pod jej skrzydłami nowych produktów, co przyczyni się do ograni-
czenia kosztów; 

 uzyskanie wyższej ceny.  
 Modyfikacja produktu turystycznego jest istotnym czynnikiem wzmacniają-
cym wizerunek miejsca pobytu turystycznego na etapie, gdy oferta podawana jest 
na rynek. Pełna ocena tego produktu – a więc i percepcja wizerunku miejsca pobytu 
– następuje w procesie konsumpcji i po skorzystaniu z usługi. W rezultacie wizeru-
nek miejsca recepcji turystycznej kształtowany jest nie tylko przez zmodyfikowaną 
ofertę turystyczną, lecz głównie przez człowieka – personel uczestniczący w pro-
dukcji usługi i obsługujący turystę. Poszukując syntetycznego wyrazu wizerunku 
miejsca pobytu turystycznego, można przyjąć, iż na proces jego budowania i umac-
niania składają się następujące – komplementarne względem siebie – komponenty: 

 walory turystyczne, 
 sposób zarządzania nimi,  
 kreatywne podejście do oferty (modyfikacja produktów, wprowadzanie 

nowych), 
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 kultura obsługi procesu świadczenia usługi, 
 relacja z klientami/turystami, 
 elastyczność w kontakcie z klientem, 
 polityka jakości produktów.  

 Efekty synergiczne wynikające z wykorzystania odpowiednio dobranej kom-
pozycji przedstawionych powyżej komponentów stanowią przesłanki kreowania 
pożądanego wizerunku danego obszaru/regionu. Każdy z tych elementów odgrywa 
różną rolę w kształtowaniu wizerunku podmiotu i miejsca świadczenia usługi. 
 Jakość usług turystycznych zarówno w swojej warstwie strukturalnej, jak  
i funkcjonalnej, kształtuje – z jednej strony – satysfakcję klienta, a z drugiej – wize-
runek miejsca świadczenia oraz usługodawcy jako podmiotu. Tym samym jakość 
jako kompleks cech, dzięki którym produkty przynoszą wiązkę korzyści użytkow-
nikom (świadczeniobiorcom), jest czynnikiem opiniotwórczym i oddziałującym na 
rzeczywistą pozycję podmiotu na rynku oraz na jego postrzeganie przez otoczenie.  
  Znaczna część komponentów usługi turystycznej jest zależna od człowieka 
obsługującego turystę oraz samego turysty, w konsekwencji czego dostrzega się 
zależność wizerunku świadczeniodawcy od obu stron biorących udział w procesie 
świadczenia usługi. Skuteczność tworzenia lub podtrzymywania wizerunku tury-
stycznego regionu jest pochodną nie tylko potencjału turystycznego fizycznie do-
stępnego, ale również – procesu kształcenia kadr dla turystyki, których udział  
w tym potencjale nie jest kwestionowany. Turystyka jest sektorem inwestowania  
o długim okresie zwrotu nakładów, w tym ponoszonych na doskonalenie umiejęt-
ności personelu. Ten typ inwestycji jest jednak konieczny, gdyż warunkuje spełnie-
nie oczekiwań turysty względem zakupionych produktów oraz wpływa pośrednio 
na poprawę wizerunku obszaru pobytu turystycznego. 
  Jakość usług turystycznych jest więc jednym z czynników współdecydujących 
o relacjach producent - konsument (turysta). Z drugiej zaś strony relacje potencjał 
turystyczny - turysta kształtują wizerunek miejsca pobytu turystycznego. Problem 
tkwi jednak w ograniczonych możliwościach utrzymania walorów turystycznych  
w takiej „formie”, aby kreowały jedynie pozytywne relacje z turystą. Inwestycje w 
turystykę, szczególnie dla utrzymania walorów przyrodniczych (ale i antropoge-
nicznych), daleko wykraczają poza finansowanie dziedzictwa narodowego i przed-
sięwzięć kulturalnych, infrastruktury turystycznej czy komunalnej. Pośrednio ich 
rozwój wpływa na aktywizację obszarów zurbanizowanych i powoduje redystrybu-
cję środków finansowych według kryterium atrakcyjności turystycznej miast lub 
regionów. 
  Walory występujące w regionach jeszcze nie zaktywizowanych turystycznie 
odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie zmian w wizerunku danego obszaru. 
Intensyfikacja turystyki oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, kreatywno-
ści przedsiębiorców oraz innowacyjności jest najczęściej istotnym założeniem re-
gionalnej polityki turystycznej, lecz w praktyce nie zawsze prowadzi do budowania 
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lub utrwalenia turystycznego wizerunku obszaru, gdyż „przegrywa” z tymi formami 
turystyki, których rozwój uwarunkowany jest istniejącymi i rozpoznawalnymi wa-
lorami turystycznymi. Cierpi na tym wizerunek turystyczny obszaru, gdyż utrwala 
się w percepcji klienta jako mało dynamiczny, a więc nie zawsze nadążający za 
zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami turystów. Kreatywność i innowa-
cyjność w myśleniu i działaniu podmiotów turystycznych są warunkiem rozwoju tej 
sfery życia społeczno-gospodarczego i umacniania jej wizerunku jako filara gospo-
darki. Sam wizerunek, będąc istotnym czynnikiem podejmowania decyzji przez 
turystów o przyjazdach do danego regionu12, stanowi w znacznym stopniu o dyna-
mice jego rozwoju.  
  
 

TOURISM ATTRACTIVENESS OF A REGION  
AND AN IMAGE CREATION THROUGH PRODUCTS 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the article is to analyse relationships between tourism attractive-
ness of a region and its tourism products. The importance of tourism products develop-
ment for new image of a region is stressed and a complexity of products has been 
shown as a factor shaping tourist’ satisfaction. Branding of tourism products is seen as 
component of competitive image of a region/tourist destination. The need of special 
product policy development has been stressed and its role for complementary supply 
activities is shown. 
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12  G. McCartney, The Impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao’s Destination Im-

age, “International Journal of Event Management Research” 2005, T.1., N.1., s. 61. 


