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Streszczenie
We wstępnej części artykułu przedstawiono rozważania dotyczące turystów jako jednej 

z głównych grup docelowych marketingu miasta, przybliżono również pojęcie wizerunku miasta. 
Zaprezentowano koncepcję pozycjonowania miasta, z uwzględnieniem możliwości analizowania 
postrzegania miasta na tle konkurencji. W tym kontekście, nawiązując m.in. do strategii promocji 
Krakowa, wskazano najważniejszych potencjalnych konkurentów miasta na rynku turystycznym. 
W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na 
próbie 948 turystów odwiedzających Kraków. Na ich podstawie stwierdzono, jak oceniono atrak
cyjność turystyczną Krakowa w odniesieniu do wybranych miast polskich i zagranicznych.
Słowa kluczowe atrakcyjność turystyczna miasta, wizerunek miasta, pozycjonowanie, turyści

W prow adzenie

We współczesnej gospodarce rywalizacja rynkowa obejmuje zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i podmioty nienastawione na zysk. O dostęp do czynni
ków rozwoju zmuszone są konkurować między sobą organizacje pożytku pu
blicznego, instytucje naukowe, jak  również miasta i inne jednostki samorządo- 
wo-terytorialne. Efektem narastającej rywalizacji rynkowej między wymienio
nymi jednostkami jest praktyka przyjmowania przez nie koncepcji i rozwiązań 
wypracowanych pierwotnie z myślą o przedsiębiorstwach. Coraz częściej wła
dze samorządowe wszystkich szczebli przyjmują postawy menedżerskie wy
chodząc z założenia, że tylko spełnienie potrzeb odpowiednich grup interesariu-
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szy, jak  np. mieszkańców, inwestorów czy turystów, może zagwarantować do- 
brostan mieszkańców i niezbędny do jego osiągnięcia rozwój społeczno- 
gospodarczy. Immanentnym elementem takiej postawy wydaje się przyjęcie 
marketingowego sposobu myślenia i działania oraz wdrożenie w działaniu jed 
nostki samorządowej koncepcji marketingu terytorialnego.

Turyści ja k o  docelowa g rupa  w m arketingu m iasta

Marketing terytorialny można zdefiniować jako koncepcję „osiągania zało
żonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczo
ne zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klien- 
tów-partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty”2. W świetle innej 
definicji, odwołującej się do marketingu jako procesu zarządzania, „marketing 
lokalizacji (miejsca) obejmuje analizę miejsca, jak również planowanie, organi
zację, realizację i kontrolę strategii urynkowienia miejsc, a jego zasadniczym 
celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego obszaru w międzyna
rodowej walce o atrakcyjne grupy docelowe”3. Ph. Kotler, D.H. Haider oraz 
I. Rein stwierdzają natomiast, że „marketing miejsca oznacza zaprojektowanie 
miejsca w taki sposób, aby odpowiadało na potrzeby swoich rynków docelo- 
wych”4.

W literaturze przedmiotu istnieją liczne typologie adresatów działań marke
tingowych jednostek przestrzenno-administracyjnych. Jako przykład z literatury 
anglojęzycznej można wymienić Ph. Kotlera, D.H. Haidera, I. Reina, którzy 
w ramach swojej koncepcji „strategicznego marketingu miejsca” omawiają 
szczegółowo cztery szerokie rynki5:

-  odwiedzających (w celach zarówno biznesowych, jak i turystycznych),
-  nowych mieszkańców, w tym pracowników,
-  przedsiębiorstw, w tym przemysłu i inwestycji gospodarczych,
-  eksportowe (zdolność miasta regionu do eksportowania dóbr i usług 

pochodzących z lokalnych firm).
I. Balderjahn wymienia natomiast pięć grup docelowych w marketingu lo

kalizacji (miejsca)6:

2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i  region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012, s. 28.

3 I. Balderjahn, Standortmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart 2000, s. 57-58.
4 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places: Attracting investment, industry, and tour

ism to cities, states, and nations, The Free Press, New York 1993, s. 99.
5 Ibidem, s. 23, rozdz. 8-11.
6 I. Balderjahn, Standortmarketing..., s. 62.
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-  krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, w szczególności koncerny, za
równo lokalne, jak i pochodzące spoza danej jednostki osadniczej,

-  krajowe i zagraniczne organizacje, w szczególności koncerny, zarówno 
lokalne, jak  i pochodzące spoza danej jednostki osadniczej,

-  osoby podróżujące w interesach,
-  mieszkańcy,
-  turyści.
Warto zwrócić uwagę, że w drugim ujęciu uwzględnieni zostali mieszkań

cy, którzy przez wielu autorów7 są uznawani za najważniejszą, niejako „pier
wotną” grupę adresatów działań marketingowych miasta8. W polskojęzycznej 
literaturze przedmiotu także T. Domański uwzględnia mieszkańców, dzieląc 
adresatów marketingu terytorialnego na dwie zasadnicze grupy9:

a) adresatów obecnych na rynku wewnętrznym w stosunku do danej spo
łeczności lokalnej (dzielą się oni na dwie podgrupy: mało mobilną 
i wysoce mobilną) ;

b) adresatów obecnych na rynku zewnętrznym w stosunku do danej spo
łeczności lokalnej (krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy, wystawcy, tu
ryści, studenci, twórcy i pracownicy naukowi).

Należy podkreślić, że we wszystkich przedstawionych przypadkach turyści 
są wskazywani jako jedna z najważniejszych grup korzystających z oferty mia
sta. Założenie to znajduje również potwierdzenie w badaniach empirycznych. 
W opublikowanych wynikach badań przeprowadzonych w latach 2003-2005 
przez A. Stanowicką-Traczyk można znaleźć informację na temat grup odbior
ców (klientów), które w opinii władz miejskich są najważniejsze10. Według 197 
ankietowanych polskich miast, do najistotniejszych grup klientów miasta nale
żą:

-  mieszkańcy (72,1% wskazań),
-  potencjalni inwestorzy (65,5% wskazań),
-  przedsiębiorstwa działające w mieście (50,3% wskazań),

7 A. Szromnik, Marketing terytorialny..., s. 68; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialne
go, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 19.

8 Szerzej o roli mieszkańców jako adresatów marketingu terytorialnego: S. Brańka, Mieszkańcy 
jako adresat działań marketingowych władz samorządowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 
2011, t. IV, nr 1, s. 55-62.

9 T. Domański, Marketing terytorialny -  wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial
ny. Strategiczne wyzwania dla miast i  regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 22-24.

10 A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Ofi
cyna Wyd. Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008, s. 61, 159-160.
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-  turyści (24,4%).
Warto uzupełnić, że waga turystów dla władz malała wraz ze wzrostem 

wielkości miasta, co może świadczyć o relatywnie większym znaczeniu tej gru
py odbiorców dla mniejszych miast. Rekapitulując dotychczasowe rozważania 
można stwierdzić, że turyści należą do jednej z najważniejszych grup adresatów 
oferty miasta. Ponadto, w wypadku jednostek terytorialnych o dominującej 
funkcji turystycznej, turystyka „stanowi często jedną z najważniejszych dzie
dzin gospodarki lokalnej, będąc istotną alternatywną uzyskiwania dochodów 
przez ludność i samorząd terytorialny”11.

W izerunek m iasta a postrzeganie atrakcyjności turystycznej m iasta

Konkurowanie między jednostkami terytorialnymi o klienta (w tym turystę) 
wymaga od władz samorządowych zapewnienia większej atrakcyjności własnej 
oferty w porównaniu z ofertami obszarów konkurencyjnych. M. Florek stwier
dza, że za jedno z trzech głównych źródeł przewagi konkurencyjnej można 
uznać „wizerunek, kreowany w umysłach potencjalnych nabywców, którego 
inne obszary nie potrafią ukształtować”12. W podobny sposób rolę wizerunku 
widzi A. Łuczak określając, że „pozytywny image miejsca jest (...) podstawo
wym warunkiem jego popularności jako np. miasta docelowego do zamieszka
nia, spędzenia wakacji, podjęcia nauki, czy ulokowania inwestycji”, a „pozy
tywny wizerunek przyczynia się do wyraźnego wzmocnienia pozycji miasta na 
tle innych jednostek terytorialnych”13.

Wizerunek jest kategorią wieloznaczną, co powoduje różnorodność istnie
jących w literaturze interpretacji i podkreślanie przez poszczególnych autorów 
znaczenia wielu aspektów tego pojęcia. A. Szromnik dokonując uogólnienia 
wybranych definicji stwierdził, że „wizerunek miasta to całokształt subiektyw
nych wyobrażeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich 
jako efekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu i nieformal
nych przekazów informacyjnych”14. E. Glińska, M. Florek i A. Kowalewska 
zwracają uwagę na swoiste „strukturalne definicje wizerunku”, w ramach któ
rych wylicza się składniki przedmiotowego pojęcia, co umożliwia stosunkowo 
łatwą jego operacjonalizację i ułatwia tym samym prowadzenie badań tej kate

11 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i  informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010, s. 10.
12 D. McKee, Targeted industry marketing: strategy and techniques, Economic Development 

Review, Spring 1994, s. 173, za: M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego..., s. 50.
13 A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, w: Marketing terytorial

ny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXII, KPZK PAN, Warszawa 2002, s. 189.
14 A. Szromnik, Marketing terytorialny..., s. 146.



Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających. 455

gorii naukowej. Definicje te obejmują od dwóch do czterech komponentów, 
wyróżniając w najszerszej wersji elementy15:

-  poznawcze (wiedza na temat danego miejsca),
-  emocjonalne (stopień sympatii wobec miejsca),
-  behawioralne (gotowość do podjęcia określonych działań wobec miej

sca),
-  ewaluacyjne (sposób oceny danego miejsca).
Należy podkreślić, że wizerunek jest kategorią subiektywną, zależną od za

sobu wiedzy, nastawienia, przekonań, doświadczeń, a nawet charakteru każdej 
z osób postrzegających dane miejsce. Znajomość danego miasta, w znaczeniu 
wiedzy faktograficznej o nim, czy wcześniejszego przebywania w nim, nie jest 
warunkiem koniecznym, aby oceniać wizerunek danego miasta. W badaniach 
o ocenę wizerunku proszone są bowiem m.in. osoby, które nigdy nie były 
w danym mieście, ale „mają choćby minimalną świadomość i skojarzenia 
z miastem”16.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zaproponowane przez Ph. Kotlera, 
Ch. Asplunda, I. Reina i D.H. Haidera odróżnienie wizerunku od stereotypu, 
stanowiącego „szeroko rozpowszechniony obraz określonego miejsca, który 
jednak jest zniekształcony oraz uproszczony i który przenosi przychylny bądź 
nieprzychylny stosunek do danego terytorium”, podczas gdy wizerunek „stano
wi bardziej personalną percepcję miejsca, różniącą się u różnych ludzi”17. 
A. Stanowicka-Traczyk również podkreśla, że „stereotyp jest to uproszczone, 
uogólnione, subiektywne, względnie trwałe wyobrażenie określonych grup spo
łecznych o danym mieście, ale w odróżnieniu od wizerunku często oparte na 
przesądach, nieuzasadnionych uprzedzeniach, na informacji niepełnej i fałszy
w ej”18.

W świetle przedstawionych rozważań wizerunek miasta można uznać za ca
łościowe postrzeganie danego miasta przez danego odbiorcę lub grupę odbior
ców. Na wizerunek miasta składają się bowiem elementy dotyczące różnorod
nych charakterystyk i funkcji realizowanych przez dane miasto. W wypadku

15 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wol
ters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 32.

16 Ibidem, s. 69.
17 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I.Rein, D.H.Haider, Marketing Places Europe. How to attract in

vestments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, 
Prentice Hall, London 1999, s. 160-161, za: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek 
miasta. , s. 30.

18 Th. Moller, Landesimage und Kaufentscheidung, Deutscher Universitat Verlag, Wiesbaden 
1997, s. 12, za: A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku. , s. 18.
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dużej jednostki miejskiej, realizującej różnorodne funkcje (np. kulturalne, aka
demickie, naukowe, biznesowe, turystyczne, administracyjne, handlowe), wize
runek miasta jest syntezą doświadczeń własnych, komunikatów medialnych 
i nieformalnych przekazów informacyjnych dotyczących często więcej niż jed 
nej funkcji realizowanej przez miasto. Funkcja turystyczna jest tylko jedną 
z funkcji realizowanych przez miasto. Postrzegana atrakcyjność turystyczna jest 
zatem tylko jedną z części składowych wizerunku. Dane miasto może bowiem 
być równocześnie postrzegane jako atrakcyjne pod względem turystycznym, ale 
jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospo
darczej czy studiowania mogą być już inne. Przyjęty sposób definiowania wize
runku zakłada, że każdy z odbiorców może inaczej postrzegać dane miasto 
w zależności od swojej wiedzy czy np. doświadczeń, a wizerunek miasta u ta
kiej osoby jest pewnym łącznym postrzeganiem, całokształtem skojarzeń. 
Trudno natomiast zakładać, że każdy z odbiorców cechuje się nie jednym łącz
nym wizerunkiem miasta X, ale odrębnym wizerunkiem turystycznym oraz np. 
wizerunkiem inwestycyjnym danego miejsca.

Isto ta  koncepcji pozycjonowania m iasta

Podejmowanie przez władze przedsiębiorstw decyzji ukierunkowanych na 
zaspokojenie potrzeb klienta wymaga znajomości własnych zasobów i oferty 
oraz oczekiwań klientów, jak również zasobów i ofert konkurencyjnych. In
formacje te są niezbędne do pozycjonowania, czyli takiego zaprojektowania 
„oferty i wizerunku firmy, którego celem jest zajęcie wyróżniającego się miej
sca w świadomości ludzi tworzących rynek docelowy”19. Odnosząc pozycjono
wanie do marketingu terytorialnego można stwierdzić, że jest ono „procesem 
kształtowania percepcji obiektu (obszaru, terytorium, jednostki osadniczej) 
gwarantującym jego wyróżnienie w mentalności klientów na tle innych, konku
rujących z nim obiektów”20. Ph. Kotler, D.H. Haider i I. Rein określają pozy
cjonowanie jako narzędzie „przy pomocy którego jednostka terytorialna przed
stawia siebie na rynku (regionalnym, krajowym lub międzynarodowym) jako 
miejsce określonej aktywności bądź jako realną alternatywną lokaliza
cję/atrakcję dla miejsca o silniejszej lub lepiej postrzeganej pozycji” 21. Pozy
cjonowanie może tym samym być prowadzone na różnych rynkach pod wzglę
dem geograficznym (region, kraj, zagranica), jak  i pod względem określonej

19 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek m ia sta ., s. 110.
20 A. Szromnik, Marketing terytorialny. , s. 212.
21 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing p la c es ., s. 153.
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grupy odbiorców realizującej w mieście „określone aktywności” (np. przyszli 
inwestorzy, studenci, turyści, mieszkańcy). Warto szczególnie podkreślić, za 
A. Szromnikiem, niemożność stworzenia uniwersalnej strategii pozycjonowa
nia, kierowanej do wszystkich rynków docelowych, czyli konieczność stworze
nia zbioru „kilku strategii ukierunkowanych, wyraźnie dostosowanych do spe
cyficznej percepcji ofert przez różne rynki”22.

Można wyróżnić trzy etapy składowe procesu pozycjonowania23:
-  wytypowanie miast konkurencyjnych,
-  wskazanie kryteriów, które posłużą do oceny miasta na tle konkurentów 

(należy zidentyfikować cechy istotne dla nabywców oceniających po
szczególne miasta),

-  ustalenie, jak analizowane miasta są postrzegane przez nabywców (np. 
z wykorzystaniem mapy percepcji).

W ramach drugiego z wyróżnionych etapów przedmiotowego procesu moż
na stosować zarówno większą liczbę kryteriów, jak  i pojedyncze kryterium. 
Liczba kryteriów determinować będzie liczbę wymiarów klasyfikacji analizo
wanych jednostek osadniczych24. Informacje uzyskane w wyniku przedstawio
nej procedury mogą, w zależności od wyników analiz i strategicznych potrzeb 
jednostki, skłonić decydentów do działań utrwalających lub zmieniających wi
zerunek jednostki osadniczej.

Identyfikacja miast konkurujących z Krakowem  na rynku turystów w świe
tle strategii promocji Krakow a

W części wstępnej „Strategii promocji K ra k o w a .” w ramach analizy 
SWOT wskazano, że zagrożeniem dla pozycji Krakowa jest „konkurencja ze 
strony innych ośrodków turystyki miejskiej w Polsce i w Europie”25. Ośrodki te 
nie zostały jednak wymienione, z wyjątkiem wzmianek o plebiscycie stawiają
cym Kraków za Florencją, Rzymem, Wenecją i Stambułem. W dokumencie 
wskazano natomiast, że „jednym z istotnych kryteriów oceny ofert konkuren
cyjnych jest np. bliskość i dostępność terytorialna, gospodarcza czy obyczajowa 
wobec krajów Europy Zachodniej”26. W Strategii wymieniono zaś: Warszawę, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź, jako krajową konkurencję dla szeroko rozu

22 A. Szromnik, Marketing terytorialny..., s. 217.
23 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego. , s. 106.
24 Systematykę i odwzorowania analityczne dla różnych liczebności kryteriów znaleźć można 

w: A. Szromnik, Marketing terytorialny. , s. 218-225.
25 Strategia promocji Krakowa na lata 2008-2012, s. 11, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/ 

uchwaly/show_pdf.php?id=38334 (2.03.2013).
26 Ibidem, s. 12.

http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/
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mianej (tj. nie tylko turystycznej) oferty Krakowa27. W dokumencie tym przed
stawiono ponadto w formie graficznej otoczenie konkurencyjne Krakowa, do 
którego zaliczono28:

-  w Polsce: Warszawę, Poznań, Śląskie, Trójmiasto, Łódź, Toruń, W ro
cław,

-  za granicą: Edynburg, Salzburg, Dubrownik, Sienę, Barcelonę, Paryż, 
Wiedeń, Pragę, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Nowy Jork, Lon
dyn, Lwów.

Ze względu na to, że miasta konkurencyjne zostały przedstawione w strate
gii w kontekście wykraczaj ącym poza ofertę turystyczną, postanowiono dla 
potrzeb badawczych samodzielnie wytypować miasta konkurujące z Krakowem
0 turystów. Celem identyfikacji miast konkurujących z Krakowem na rynku 
turystycznym przeprowadzono również analizę „Strategii rozwoju turystyki 
w Krakowie na lata 2006-2013”, z której wynika, że jednym z kluczowych 
celów miasta jest podniesienie rangi Krakowa jako metropolii krajowej i euro
pejskiej, a także zwiększenie liczby zagranicznych turystów odwiedzających

29miasto29.
Dokonując wyboru miast wzięto pod uwagę, że „naczelnym priorytetem 

strategii promocji miasta w latach 2008-2012 pozostaje dążenie, by Kraków 
uznawany był powszechnie za szczególnie atrakcyjną lokalizację turystyczną
1 biznesową oraz wyjątkowo atrakcyjne miejsce do życia w środkowej Euro- 
pie”30, a ocena ofert konkurencyjnych winna uwzględniać bliskość kulturową 
i komunikacyjną. Zgodnie z tymi założeniami skoncentrowano się na atrakcyj
nych turystycznie (szczególnie dla turystyki weekendowej) miastach położo
nych w Polsce, a także innych krajach europejskich.

Identyfikacja m iast konkurujących z Krakowem  na rynku turystów  na 
potrzeby badań empirycznych

W ramach projektu badawczego wytypowane zostały miasta, będące naj
ważniejszymi potencjalnymi konkurentami Krakowa w rywalizacji o turystę. 
Wyszczególniono łącznie 17 miast, wśród których znalazły się cztery polskie: 
Warszawa. Wrocław, Gdańsk i Poznań. Wybrano tym samym miasta, które 
wraz z Krakowem tworzą bezsprzecznie grupę najbardziej atrakcyjnych tury

27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 30, Jednostki terytorialne wymieniono według kolejności przedstawienia.
29 Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006-2013, http://www.bip.krakow.pl/_inc/ 

rada/uchwaly/show_pdf.php?id=29062 (2.03.2013).
30 Strategia promocji Krakowa..., s. 44.

http://www.bip.krakow.pl/_inc/
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stycznie w Polsce. O fakcie tym świadczy m.in. badanie przeprowadzone 
w 2003 roku na reprezentatywnej grupie Polaków, którym zadano pytanie m.in. 
o to, „które polskie miasto jest tak atrakcyjne (...), że mogłoby stać się wizy
tówką Polski w świecie?” (tab. 1).

Tabela 1

Najbardziej atrakcyjne miasta Polski w opinii jej mieszkańców (w %)

Miasto Kraków W arszawa Poznań W rocław Gdańsk Zakopane Łódź Toruń
Odsetek
wskazań 44 23 6 6 6 2 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Wizerunek Krakowa w polskim społeczeństwie, sondaż 
dla Miasta Krakowa zrealizowany przez TNS OBOP, luty 2003 r., n = 1001,
www.obop.com.pl/abin/r71437/070-03.pdf /4.09.2011).

Odwołując się do bardziej aktualnych (2009 r.) danych, warto wymienić 
dane GUS na temat turystów zagranicznych korzystających z noclegów, które 
wskazują nie na deklarowaną ocenę atrakcyjności, ale na spełnienie oczekiwań 
turysty zagranicznego i skłonienie go do noclegu/noclegów w danym mieście. 
Dane te pokazują, co przedstawiono w tabeli 2, że w Krakowie i wybranych 
czterech polskich miastach nocowało najwięcej turystów zagranicznych oraz 
równocześnie udzielono w nich największej liczby noclegów zagranicznym 
turystom.

Tabela 2

Turyści zagraniczni w obiektach hotelowych w wybranych miastach w Polsce w 2009 roku

Miasto Korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni

Noclegi udzielone turystom 
zagranicznym

Warszawa 737 245 1 334 993
Kraków 620 147 1 466 427
Trójmiasto 178 514 400 386
Wrocław 164 343 313 350
Poznań 144 122 283 294
Łódź 60 685 130 909
Toruń 29 365 59 627

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS za: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki 
na lata 2012-2020, dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej 28.11.2011 
r., Warszawa 2012, s. 37.

Za główne kryteria zaliczenia zagranicznych miast do grupy konkurentów 
Krakowa przyjęto:

-  bliskość geograficzną (Berlin, Budapeszt, Lwów, Monachium, Praga, 
Wiedeń, Wilno),

http://www.obop.com.pl/abin/r71437/070-03.pdf
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-  ugruntowaną wysoką atrakcyjność turystyczną (Barcelona, Londyn, Pa
ryż, Rzym),

-  położenie „na rubieżach Europy” (Moskwa, Stambuł).
Świadomie w badaniu nie uwzględniono wszystkich europejskich miast bli

skich geograficznie (jak np. Bratysława, Ryga, Talinn) czy oferujących podob
ny produkt kulturowy (jak np. Wenecja, Florencja), chcąc uniknąć zbyt dużej 
liczby pytań na temat bardzo różnych miast, co mogłoby spotkać się z niechęcią 
respondentów.

A trakcyjność turystyczna K rakow a w relacji do w ybranych m iast Polski 
w świetle badań

Prezentowane w artykule dane empiryczne zebrano od maja do czerwca 
2010 roku w ramach projektu badawczego prowadzonego pod kierownictwem 
autora. W badaniach zastosowano dobór losowy, prosty, systematyczny, uzy
skując łącznie odpowiedzi od 948 osób odwiedzających Kraków. W ramach 
projektu badawczego respondentów poproszono m.in. o ocenę atrakcyjności 
turystycznej wybranych miast w stosunku do Krakowa. Ze względu na cel py
tania -  tj. ukazanie relatywnej atrakcyjności turystycznej Krakowa w stosunku 
do miast konkurencyjnych -  zdecydowano o zaproponowaniu respondentom do 
wyboru trzech odpowiedzi, odzwierciedlających atrakcyjność większą, mniejszą 
lub zbliżoną. Należy podkreślić, że wyjątkowo nie pytano respondentów odręb
nie o poszczególne atrybuty wizerunku miasta (np. klimat, architekturę, hotele, 
restauracje czy instytucje rozrywkowe31). Uznano, że w połączeniu z liczbą 
miast wytypowanych do porównania z Krakowem (tj. 17) oraz pozostałymi 
pytaniami w badaniu32, pytanie o poszczególne atrybuty wizerunku każdego 
z konkurencyjnych miast mogłoby prowadzić do niechęci respondentów i od
mowy udziału w badaniu.

Na rysunku 1 przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące rela
tywnej atrakcyjności turystycznej Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia 
w stosunku do Krakowa. Rozkład ten wskazuje, że jedynie Wrocław jest po
strzegany jako zbliżony pod względem atrakcyjności turystycznej do Krakowa. 
W wypadku stolicy Dolnego Śląska wskazuje na to zarówno odsetek odpowie
dzi „podobnie atrakcyjny turystycznie” (48,8%), jak  i zbliżona liczba odpowie

31 Szerzej o atrybutach wizerunku i metodologii jego badania: E. Glińska, M. Florek, A. Kowa
lewska Wizerunek m ia sta ., s. 70-71.

32 S. Brańka, Działania promocyjne miasta Krakowa w oczach odwiedzających turystów. Stu
dium empiryczne, w: Komunikacja rynkowa: Kultura. Perswazja. Technologia, red. Z. Waśkow- 
ski, Zeszyty Naukowe nr 209, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 346-356.
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dzi „bardziej” (15,5%) i „mniej” (16,1%) atrakcyjny turystycznie. Ten sposób 
postrzegania jest mniej jednoznaczny w przypadku Gdańska, gdzie jakkolwiek 
ponad 42% respondentów uznało miasto za podobnie atrakcyjne do Krakowa, to 
blisko trzykrotnie więcej było opinii o przewadze atrakcyjności Krakowa nad 
Gdańskiem (28,1%) niż atrakcyjności Gdańska nad Krakowem (10,5%).

Rys. 1. Atrakcyjność turystyczna danego miasta w Polsce względem Krakowa według responden
tów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948.

W wypadku Warszawy i Poznania zdecydowana większość respondentów 
uznała zarówno stolicę Mazowsza, jak  i Wielkopolski za mniej atrakcyjne dla 
turystów niż Kraków. Można więc postawić pytanie czy odpowiedzi responden
tów ukazują pewien element wizerunku badanych miast, czy też pewne stereo
typy? Przewidziany w projekcie badawczym sposób udzielania odpowiedzi 
wymaga przyjęcia tylko jednego kryterium oceny relatywnej atrakcyjności da
nego miasta w stosunku do stolicy Małopolski. Sama kategoria atrakcyjności 
turystycznej jest również znacznym uogólnieniem. Należy jednak podkreślić, że 
respondentami w przedmiotowym badaniu były osoby odwiedzające Kraków 
w celach turystycznych. Były to zatem osoby realizujące swoje potrzeby tury
styczne i prawdopodobnie dysponujące większą wiedzą na temat atrakcji tury
stycznych niż pozostała część społeczeństwa. Ponadto warto zwrócić uwagę na 
fakt, że w zależności od miasta, od 12% do prawie 25% respondentów odmówi
ło odpowiedzi na pytanie, co może oznaczać brak odpowiedniej wiedzy na te
mat danego miasta i niechęć do udzielenia przypadkowej czy fałszywej odpo
wiedzi.
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A tr a k c y jn o ść  tu r y sty c z n a  K r a k o w a  w  re la c ji do w y b r a n y c h  m ia st z a g r a 
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Na rysunku 2 przedstawiono odpowiedzi respondentów oceniających rela
tywną atrakcyjność turystyczną wybranych miast spoza Polski w stosunku do 
Krakowa. Wyróżniono jedynie te miasta, w wypadku których odpowiedzi 
wskazywały na większą postrzeganą atrakcyjność niż dawnej stolicy Polski. 
W wypadku Paryża czy Rzymu, ponad połowa respondentów uznała te miasta 
za bardziej atrakcyjne dla turysty niż Kraków. W wybranej grupie miast naj
więcej ocen wskazujących na podobną do Krakowa atrakcyjność zebrała stolica 
Czech, jednak w jej wypadku analiza pozostałych odpowiedzi wskazuje, że aż 
29,7% osób uważa Pragę za bardziej atrakcyjną od Krakowa, podczas gdy prze
ciwnego zdania jest jedynie 7,7% ankietowanych.

Rys. 2. Atrakcyjność turystyczna danego miasta zagranicznego względem Krakowa według re
spondentów - grupa miast postrzeganych jako bardziej atrakcyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948.

Pięć spośród trzynastu analizowanych zagranicznych miast konkurencyj
nych można w świetle opinii respondentów uznać za mniej atrakcyjne tury
stycznie od Krakowa. W grupie tej, jak wynika z rysunku 3, znalazły się zarów
no miasta bliskie geograficznie (Berlin, Lwów, Monachium, Wilno), jak i zde
cydowanie bardziej egzotyczny Stambuł. Niewymienione wcześniej Budapeszt 
i Moskwa uznane natomiast zostały przez respondentów za porównywalnie 
atrakcyjne turystycznie jak  Kraków.
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Rys. 3. Atrakcyjność turystyczna danego miasta zagranicznego względem Krakowa według re
spondentów - grupa miast postrzeganych jako mniej atrakcyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948.

Warto zwrócić uwagę, że w wypadku Stambułu najwięcej respondentów (aż 
34,9%) nie określiło jego relatywnej atrakcyjności w stosunku do Krakowa. 
Można zatem wnioskować, że niski stopień znajomości tego miasta i wiedzy na 
jego temat miały znaczący wpływ na jego postrzeganie także przez responden
tów, którzy zdecydowali się ocenić jego atrakcyjność turystyczną. Najmniej 
respondentów (12,1%) odmówiło natomiast oceny atrakcyjności Warszawy, co 
może wskazywać, że stolica Polski jest miastem stosunkowo najlepiej znanym 
spośród analizowanych. Warto także podkreślić, że jak wskazano już wcześniej, 
ocena wizerunku miasta (względnie jego elementu) przez osoby dysponujące 
bardzo małą wiedzą na jego temat jest metodologicznie poprawna i wynika 
wprost ze sposobu definiowania kategorii wizerunku.

Podsumowanie

W artykule ukazano pozycję zajmowaną przez Kraków w umysłach odwie
dzających go turystów w odniesieniu do siedemnastu wybranych miast z Polski 
i zagranicy. Analizy tej dokonano na podstawie wyłącznie jednego kryterium -  
atrakcyjności turystycznej -  co nie jest wadą z perspektywy braku ogólnodo
stępnych danych na temat relatywnej pozycji Krakowa w stosunku do miast 
konkurencyjnych. Prezentowaną diagnozę można uznać za wstęp do dalszych 
prac ukierunkowanych na identyfikację głównych czynników atrakcyjności 
turystycznej Krakowa. Warto podkreślić, że Kraków jest przez turystów po
strzegany jako mniej atrakcyjny od dużych, stołecznych i historycznych ośrod



464 Sebastian Brańka

ków o światowej renomie (jak Barcelona33, Londyn, Paryż, Praga, Rzym, W ie
deń). Uzyskuje jednak przewagę nad wieloma innymi miastami, mając bardzo 
konkurencyjną pozycję w Polsce oraz w Europie Środkowej.

PERCEIVED ATTRACTIVENESS OF CRACOW  AM ONG VISITING 
TOURISTS IN COM PARISON TO SELECTED EUROPEAN CITIES

Summary

In the initial part of the paper the author introduces the concept of city target markets and 
identifies tourists as one of the main city target markets. Furthermore the concept of city image 
has been presented in the paper. Later on, the author focuses on the concept of city positioning, 
including city perception analysis with regard to the perception of main competitors. In the fol
lowing part Cracow City Promotion Strategy has been used as a basis for identification of Cra
cow’s potential main competitors on the tourist market. Finally the author introduces results of 
a survey conducted in 2010 in Cracow. During this project 948 tourists visiting Cracow have been 
surveyed on relative tourist attractiveness of Cracow in comparison to selected European cities.
Keywords: tourist attractiveness, city image, positioning, tourist

Translated by Sebastian Brańka

33 Barcelonę można uznać za quasi stołeczne miasto ze względu na historyczną i administra
cyjną odrębność Katalonii.


