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Wprowadzenie 

Dynamiczne zmiany na rynku usług, silna konkurencja czy nieograniczone 

potrzeby nabywców sprawiają, że działalność podmiotów gospodarczych wy-

maga ściśle określonych i zaplanowanych zachowań. Postrzeganie przedsię-

biorstw i świadczonych przez nie usług przez otoczenie, a szczególnie nabyw-

ców, jest jednym z najważniejszych elementów. Stąd budowanie marki, kształ-

towanie wizerunku podmiotu jest współcześnie obligatoryjne. 

1. Rynek usług turystycznych 

Pojęcie rynku w ogólnym ujęciu definiowane jest jako ogół stosunków 

wymiennych, zachodzących między podmiotami, tj. sprzedającymi – oferują-

cymi usługi po określonej cenie, a kupującymi – wyrażającymi chęć zakupu 

tych usług. Stosunki te poparte są odpowiednimi środkami płatniczymi
1
.  

W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych określany jest jako proces, 

w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy (wy-

                                                      
1 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, 

Kraków 1995, s. 9. 



262 Katarzyna Orfin 

twórcy usług turystycznych) określają, co będzie przedmiotem zakupu i sprze-

daży oraz na jakich warunkach
2
. W ujęciu podmiotowym zaś rynek usług tury-

stycznych określany jest jako zbiór nabywców usług i wytwórców usług, którzy 

dokonują transakcji rynkowych, a ich przedmiotem są usługi turystyczne
3
.  

Rynek usług turystycznych jest zestawem różnego rodzaju usług, m.in. 

przewozowych, hotelarskich, rekreacyjnych, gastronomicznych. Z perspektywy 

odbiorcy natomiast usługi turystyczne to te, które świadczone są turystom.  

Z perspektywy świadczącego usługi można wskazać np. usługi przewoźników, 

hoteli czy biur podróży
4
.  

Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych jest kluczowe z punktu 

widzenia jego strony podażowej. Zabieganie o zainteresowanie i lojalność 

klientów ma szczególne znaczenie. Mimo że ustawa o usługach turystycznych 

nie wprowadza odrębnego pojęcia przedsiębiorcy turystycznego, funkcjonuje 

ono w praktyce. Przedsiębiorca turystyczny to podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie usług turystycznych. Do podmiotów, które kształtują 

podażową stronę rynku, zalicza się
5
: 

 sektor bazy noclegowej – hotele, motele, pensjonaty, kwatery wiejskie, 

centra konferencyjne, kempingi stałe, ośrodki żeglarskie; 

 sektor transportowy – linie lotnicze, linie promowe, kolej, przewoźnicy 

autobusowi, firmy wynajmu samochodów; 

 biura podróży – touroperatorzy, agencje turystyczne, pośrednicy, orga-

nizacje specjalistyczne; 

 organizacje w miejscach odwiedzanych – regionalne organizacje tury-

styczne, lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia, informacja 

turystyczna; 

 sektor atrakcji turystycznych – podmioty zapewniające dostęp do 

atrakcji turystycznych, np. parków narodowych, rezerwatów przyrody, 

ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, parków tematycz-

nych, parków rozrywki, muzeów i galerii, miejsc historycznych. 

                                                      
2 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza „So-

lidarność”, Gdańsk 1991, s. 4. 

3 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2011, s. 114. 

4 Ibidem. 

5 Ibidem, s. 71. 
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Miejsce przedsiębiorstwa w strukturze rynku usług turystycznych zostało 

przedstawione na rysunku 1. Z punktu widzenia marki ważne jest, jaką pozycję 

na rynku posiada podmiot. Postrzeganie przedsiębiorstwa m.in. przez klientów, 

konkurentów, kontrahentów, podmioty polityki turystycznej ma kluczowe zna-

czenie w procesie kształtowania marki.  

 

 

Kolor szary – elementy struktury podmiotowej. 

Kolor biały –  elementy struktury przedmiotowej. 

Strzałki – instrumenty rynkowe. 

Rys. 1. Uproszczona struktura rynku usług turystycznych 

Źródło: opracowanie na podstawie: Ekonomika turystyki…, s. 71. 

Z jednej strony pozycja przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych 

umożliwia zdobycie określonej pozycji przez podmiot, z drugiej jednak strony 

– popytowej – może wpływać na proces wyboru danej usługi. Marka na rynku 

turystycznym może ułatwić nabywcom podjęcie decyzji, stanowi gwarancję 

jakości, wiarygodności, rzetelności, czasem również popularności. Kształtowa-

nie marki jest współcześnie procesem ważnym czy nawet wiodącym. 
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2. Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych 

Marka na rynku usług jest ważnym elementem, a jej kształtowanie wyma-

ga czasu oraz znacznych nakładów. Marka definiowana jest jako nazwa, poje-

cie, znak, symbol, rysunek, melodia lub kombinacja tych elementów, stworzona 

w celu oznaczenia usługi (produktu) oraz jej wyróżnienia na tle konkurentów
6
. 

Według definicji American Marketing Association, marka została określona 

jako: „nazwa, termin, znak, symbol lub projekt bądź ich kombinacja, mające na 

celu identyfikację towarów lub usług sprzedawcy bądź ich grupy i odróżnienie 

ich od oferty konkurencji”. Jak twierdzi K. Keller, za każdym razem, gdy mar-

ketingowiec tworzy pewną nazwę, logo, symbol dla nowego produktu (z tech-

nicznego punktu widzenia), jednocześnie tworzy markę. W praktyce jednak 

marka obejmuje szerszy zakres – pewną świadomość, reputację, znaczenie na 

rynku
7
. Każdy produkt na rynku może posiadać, kształtować swoją markę, np. 

dobro materialne – płatki śniadaniowe Corn Flakes, samochody Audi, usługa – 

LOT, sklep – Sephora, Tesco, osoba – Marek Kondrat, Leszek Balcerowicz, 

hotel – Sheraton, czy miejsce – Szczecin, Mazury.  

W rozważaniach J. Kalla opartych o holistyczne rozumienie marki w lite-

raturze brytyjskiej pojęcie to, oprócz identyfikowania oferty danego podmiotu 

i odróżnienia jej od konkurencji, pełni różnorodne funkcje, które pozwalają ją 

definiować jako kombinację produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, 

reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny. Marka 

jest również kombinacją, która odróżnia podmiot na konkurencyjnym rynku, 

dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych lub/i symbo-

licznych, tworząc lojalną grupę nabywców oraz osiągając wiodącą pozycję na 

rynku. Jak wnioskuje J. Kalla, w USA marka ograniczana jest do wartości do-

danych, które występują ponad fizyczną postacią oferty
8
. 

                                                      
6 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, 

Kraków 2006, s. 97. 

7 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i za-

rządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 20. 

8 J. Kall, Silna marka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 12. 
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W koncepcji L. de Chernatony i M. McDonald istota marki została przed-

stawiona w oparciu o strukturę produktu Th. Levitta i obejmuje cztery pozio-

my
9
: 

 poziom rodzajowy – jest immanentnym elementem każdej marki  

i składa się z korzyści funkcjonalnej produktu („jądro”); 

 poziom oczekiwany – jest zestawem minimalnych wymagań docelo-

wego segmentu nabywców, składającym się m.in. z podstawowych 

cech użytkowych, opakowania, skuteczności działania, wymiarów, wy-

dajności, dostępności, ceny. Poziom oczekiwany jest istotny w sytuacji, 

gdy nabywca ma małe doświadczenie zakupowe w obszarze danej ka-

tegorii produktu, jak również we wczesnych etapach rozwoju rynku; 

 poziom poszerzony – obejmuje zaspokajanie potrzeb funkcjonalnych 

oraz emocjonalnych. Na poziomie poszerzonym nabywca zaczyna kon-

centrować się na elementach odróżniających produkt na rynku w zakre-

sie funkcjonalnym lub symbolicznym; związane jest to ze wzrostem 

wymagań i doświadczenia konsumentów; 

 poziom potencjalny – obejmuje potrzebę dodania marce nowej warto-

ści.  

W rozważaniach J. Marconi produkt lub usługa, gdy już istnieją, mają na-

zwę, znak handlowy, podlegają określonej ochronie i powinny zostać uzupeł-

nione o wyróżniające się cechy i sugestię wartości. Aby nazwa stała się marką, 

musi utożsamiać „pewną osobowość”
10

.  

Marka pozwala zidentyfikować producenta, sprzedawcę, który posiada 

tym samym wyłączne prawo do użytkowania znaku w nieograniczonym czasie. 

Marka jest złożonym symbolem i może mieć kilka poziomów znaczeniowych
11

: 

1. Cechy – marka może kojarzyć się z określonymi cechami produktu, jak np. 

niezawodny, trwały, dobry. 

2. Korzyści – cechy muszą przekładać się na korzyści użytkowe i emocjonal-

ne, np. cecha trwałości przekłada się na brak konieczności zakupu danego 

produktu w określonym czasie (korzyści użytkowe), natomiast cecha wy-

sokiej ceny niesie korzyści emocjonalne w postaci podziwu czy szacunku. 

                                                      
9 Ibidem. 

10 J. Marconi, Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość 

marki, Liber, Warszawa 2002, s. 31. 

11 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 421. 
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3. Wartości – marka jest informacją o wartościach producenta, prestiżu jego 

osiągnięć, bezpieczeństwa. 

4. Kultura – marka może być odzwierciedleniem kultury, np. marka TUI jest 

odbiciem kultury niemieckiej, tj. dobrej organizacji, wysokiej jakości, nie-

zawodności. 

5. Osobowość – marka może wskazywać na pewną osobowość. 

6. Użytkownik – marka nasuwa typ klienta, który kupuje i użytkuje dany pro-

dukt, korzysta z określonych usług. 

Wielopłaszczyznowość marki została opisana i przedstawiona przez 

H. Davidsona za pomocą tzw. góry lodowej – brandingu. Jej istota polega na 

tym, że marka to nie tylko logo, nazwa itp. – wierzchołek góry lodowej, ale 

przede wszystkim elementy ukryte, niewidoczne, tworzące wartość dodaną, jak 

wartość, intelekt, kultura – część ukryta góry lodowej
12

. 

Z punktu widzenia określenia pozycji marki w świadomości odbiorców 

istotne jest prowadzenie badań. W opinii K. Kellera elementami wyróżniający-

mi towary markowe od niemarkowych są wyobrażenia i odczucia wywołane 

przez cechy produktu. 

Marka usług pełni bardzo ważne funkcje, które potwierdzają jej definicyj-

ne ujęcie
13

: 

 funkcja identyfikacyjna – marka ułatwia nabywcom zidentyfikowanie  

i odróżnienie danej oferty usługowej od ofert konkurencyjnych, szcze-

gólnie gdy atrybuty usługi różnią się nieznacznie; 

 funkcja informacyjna – marka utożsamia podstawowe właściwości cha-

rakteryzujące usługę i jej wykonawcę; 

 funkcja gwarancyjna – marka daje nabywcy poczucie zobowiązania 

podmiotu do utrzymania jakości usług na określonym poziomie; 

 funkcja promocyjna – marka ułatwia przekazywanie zestawu informa-

cji o cechach oferty usługowej przy użyciu określonych narzędzi pro-

mocji.  

Jak twierdzi L. de Chernatony, marka jest cenna zarówno dla organizacji, 

jak i dla konsumentów, ponieważ podmioty mogą osiągać bogactwo, wykorzy-

                                                      
12 H. Davidson, Even more offensive marketing, Penguin, Londyn 1997, za: L. de Cherna-

tony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, 
s. 23. 

13 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing ..., s. 97. 
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stując umiejętność dodania wartości do życia swoich klientów. Wraz z rozwo-

jem sektora usługowego oraz wzrostem znaczenia usług dla marek opartych na 

produktach znaczenia nabrało kształtowanie relacji z klientami w oparciu  

o personel. Skuteczne zarządzanie marką polega głównie na umiejętnym wyko-

rzystaniu potencjału intelektualnego organizacji, w tym szczególnie umiejętno-

ści i entuzjazmu pracowników, połączonych z oczekiwaniami klientów
14

.  

Na rynku usług turystycznych istnieje głęboka świadomość potrzeby po-

siadania, kształtowania i umacniania marki. Na omawianym rynku w różnych 

sektorach funkcjonują marki, które posiadają określone atrybuty. Bazując na 

koncepcji L. de Chernatony i M. McDonald w kontekście istoty marki opartej  

o strukturę produktu Th. Levitta (cztery poziomy
15

), podjęto próbę wskazania 

wybranych marek, które funkcjonują na polskim rynku usług turystycznych.  

W tabeli 1 zestawiono wyszczególnione atrybuty. 

Qubus Hotel – hotele klasy biznes to sieć hoteli, która działa w Polsce od 

1996 roku, kształtując swoją markę dla określonych odbiorców. Przekaz zawie-

ra konkretną informację o grupie docelowej usług hotelowych, tj. dla biznesu 

oraz turystów indywidualnych. Obiekty 3- i 4-gwiazdkowe zlokalizowane są  

w większych i mniejszych miastach w Polsce. Wszystkie funkcjonują pod 

wspólną marką Qubus Hotel. Struktura produktu przedstawiona w tabeli 1 

wskazuje na głównie biznesowy charakter obiektów, wraz elementami wyróż-

niającymi, m.in. wysoką świadomością ekologiczną, doświadczeniem bizneso-

wym czy zdobywaniem prestiżowych nagród
16

. 

Głównym elementem (poziom rodzajowy) usługi transportowej jest prze-

mieszczanie się. Poziom oczekiwany natomiast (na przykładzie Polskich Linii 

Lotniczych LOT) to elementy ważne z punktu widzenia klienta, takie jak ja-

kość, wygoda, czas przelotu czy cena biletu. Na poziomie poszerzonym nabyw-

ca zaspokaja nie tylko potrzebę funkcjonalną przemieszczenia się, ale również 

emocjonalną, np. korzystając z „najszybciej rozwijającej się Linii Lotniczej  

z Europy Wschodniej (nagroda lotniska Athens International w 2009 roku). 

Świadomość budowania marki przez LOT jest wysoka, świadczy o tym m.in. 

zawarta na stronie internetowej firmy zakładka „Nagrody i wyróżnienia”, gdzie 

wyszczególniono i przedstawiono wszelkie osiągnięcia firmy. Ważny jest rów-

                                                      
14 L. de Chernatony, Marka. Wizja…, s. 28. 

15 J. Kall, Silna..., s. 12. 

16 www.qubushotel.com, 9.04.2012. 
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nież zapis: „Marka to nie tylko symbol i nazwa. To przede wszystkim tradycja, 

prestiż i wypracowane przez lata zaufanie klientów. To gwarancja produktu 

najwyższej jakości. LOT jest godnym tytułu prestiżowej marki – dowodzą tego 

liczne polskie i międzynarodowe nagrody”
17

. 

Tabela 1 

Struktura produktu według Th. Levitta na przykładzie wybranych marek podmiotów  

na rynku usług turystycznych 

 

Sektor 

  

Struktura  

usługi  

(wg Th. Levitta) 

Sektor bazy noc-

legowej 
Sektor transportowy Biura podróży 

Qubus Hotel 
Polskie Linie Lotnicze 

LOT 
TUI 

Poziom rodzajowy 
usługa hotelowa – 

nocleg 
usługa transportowa usługa turystyczna 

Poziom oczekiwany 

np. wygląd poko-

ju, cena, śniadanie  

w cenie 

np. czas przelotu, trasa 

lotu, cena biletu, 

rodzaj samolotu itp. 

Kompleksowość, 

jakość, cena, czas, 

pakiet itp. 

Poziom poszerzony 

centrum fitness, 

sauna, wyposaże-

nie biznesowe 

pokoju 

np. klasa biznesowa, 

posiłki, multimedia, 

jakość obsługi, ekolo-

gia 

np. oczekiwania in-

dywidualne klientów, 

wysoka jakość obsługi 

przed wyjazdem, na 

wyjeździe i po przy-

jeździe, określony 

rodzaj usług tury-

stycznych 

Poziom oczekiwany 

m.in. znaczenie 

biznesowe, ekolo-

gia, innowacje 

dodanie nowych war-

tości, poprzez uatrak-

cyjnienie produktu, 

ekologię, innowacje 

itp. 

indywidualizm oferty, 

nowe destynacje, 

nowe usługi, innowa-

cje 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym podmiotem zakwalifikowanym do biur podróży jest jeden  

z największych koncernów turystycznych na świecie – Turystyczna Unia Mię-

dzynarodowa – TUI (Touristik Union International). Na polskim rynku usług 

turystycznych marka TUI funkcjonuje od 19 lat. Przekaz dotyczący marki, jej 

                                                      
17 www.lot.com, 9.04.2012. 



 Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych 269  

istoty został w syntetyczny i jasny sposób przedstawiony na polskiej stronie 

internetowej koncernu. Kluczowe hasła są m.in. następujące
18

:  

 „Po pierwsze klient!” – podkreślenie znaczenia klienta, jego wyjątko-

wości, obietnica spełnionych marzeń, coraz lepsze rozwiązania, które 

zawszeć można w poziomie oczekiwanym wobec marki; 

 „Tworzymy wartości!” – interpretacja zadowolenia klientów, potrzeby 

klientów; 

 „Gwarancja bezpieczeństwa i jakości” – element oczekiwany przez 

klienta najczęściej w pierwszej kolejności, przy czym TUI gwarantuje 

bezpieczeństwo i jakość dzięki przynależności do międzynarodowego 

koncernu turystycznego, jak również profesjonalny serwis „na miej-

scu”; 

 „Pozycja na polskim rynku” – podkreślenie zaufania Polaków wobec 

koncernu, pozycji na rynku urlopowych wyjazdów zagranicznych.  

Budowanie marki na rynku usług turystycznych jest ważne ze względu na 

chęć odróżnienia podmiotu na tle konkurentów. Istotna jest również rozpozna-

walność marki przez odbiorców, będąca gwarancją sukcesu, zysku. Wskazane 

podmioty budują swoją markę w sposób nieustanny, podnosząc jakość świad-

czonych usług, oferując nowe dodatkowe usługi, budując relacje z otoczeniem. 

Istota prezentowanych marek polega na podkreślaniu tradycji, historii oraz do-

świadczenia. 

Podsumowanie 

Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych jest procesem złożo-

nym i wymagającym czasu. Marki poddane charakterystyce posiadają wielolet-

nie doświadczenie na rynku usług turystycznych. W znacznym uproszczeniu 

należy stwierdzić, że podkreślana jakość, gwarancja bezpieczeństwa i zaspoka-

jania potrzeb klientów to wartości dodane, które – oprócz symbolu, logo, nazwy 

– składają się na markę. Jak wynika z koncepcji L. de Chernatony i M. McDo-

nald w kontekście istoty marki opartej o strukturę produktu Th. Levitta, ważne 

są określone poziomy oferowanych usług, szczególnie poziom poszerzony 

i oczekiwany, które stanowią obszar znacznych możliwości kształtowania marki 

w przyszłości. 
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BRANDING ON THE MARKET OF TOURIST SERVICES 

Summary 

Article is to attempt to determine the essence of branding in the market of tourist 

services (example of the entities operating in Poland). The importance of branding is 

extremely important for companies witch take care of specific competitive position. 

Developing a brand is a complex and challenging time. As follows from the characteris-

tics of the selected companies, experience, tradition, quality service and customer care 

are some of the most important messages in the context of building the brand. 

Translated by Katarzyna Orfin 


