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Turystyka w czasach pandemii 

• Jak Covid 19 zmienił rynek turystyczny 

• Pandemia szansa dla turystyki wiejskiej 

• Jak wykorzystać sezon 2021 do zdobycia nowych Gości 

• Kim jest dzisiejszy turysta

• Oczekiwania Gości – jak je spełnić z zachowaniem zdrowia 
psychicznego 



Turystyka w czasach pandemii 

• Marzec: 

Obłożenie pokoi hotelowych spadło do około 10%

• Kwiecień: 

Przymusowy zakaz prowadzenia działalności hotelowej z wyłączeniem 
działalności wspierającej walkę z pandemią wirusa COVID-19 (np. 
zakwaterowanie dla medyków).

• Maj

Zgoda rządu na ponowne otwarcie hoteli w ściśle określonym rygorze 
sanitarnym i na określonych zasadach z ograniczeniem do 2 gości na 
dostępny pokój, usługi gastronomiczne dostarczane do pokoju gości, 
ewentualnie na wynos, utrzymany zakaz działalności restauracji, 
barów, usług konferencyjnych, SPA oraz wszelkiego rodzaju spotkań.

• Czerwiec

Złagodzenie kolejnych ograniczeń, zgoda na otwarcie i prowadzenie 
działalności restauracji, barów, klubów fitness, basenów; hotele 
miejskie, które się otworzyły, zanotowały jednocyfrowy poziom 
obłożenia



W Polsce jest zarejestrowanych ok. 8 tys. gospodarstw 
agroturystycznych. 
Pobyt na polskiej wsi może być dobrą odmianą od 
zagranicznych wczasów. Nic tak nie smakuje jak świeży 
chleb z serem! Jest też mnóstwo atrakcji dla dzieci, które 
biorą udział w codziennych gospodarskich czynnościach.

Pandemia – szansa dla turystyki wiejskiej 



Pandemia – szansa dla turystyki wiejskiej 

Turystyka wiejska Atuty 



Pandemia – szansa dla turystyki wiejskiej 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYBORU MIEJSC URLOPOWYCH 

- dążenia do jak największej izolacji i skupiania się w kręgu najbliższej rodziny,

- preferowanie „własnych” miejsc noclegowych (własne przyczepy campingowe i 
kampery) bądź też wynajmowanie mieszkań

lub drugich domów wyłącznie na własny użytek,

- zmniejszanie odległości między miejscami emisji i recepcji turystycznej (w efekcie 
skupianie się na turystyce krajowej),

- ucieczka od skupisk ludzkich w popularnych regionach turystycznych i wybór 
spokojniejszych miejsc (pojezierza, agroturystyka na obszarach leśnych),

- szukanie niższych cen. 



Sezon 2021 jako 
szansa 
Turystyka w czasach Pandemii 





Jak wykorzystać sezon 2021 na pozyskanie Gości 

• STOP – ANALIZA – jak jest?, gdzie jesteśmy? 

metodologia polegająca na zatrzymaniu, wykonaniu fotografii firmy – czyli identyfikacji problemu, jego 
definicji oraz prezentacji. Najczęściej rozpoczynasię od wyrwania z otoczenia firmowego gdzie myślenie 
„inside box” powoduje, że nie widzimy wielu rzeczy wokół nas. Patrzymy na jakim etapie jesteśmy w naszej 
firmie/organizacji, jaka jest siła naszegozespołu, jego przewagi i sposób współpracy. Co robimy dobrze oraz 
czego możemy nauczyć się od innych?

• LOOKaround – POTENCJAŁ- jaki jest rynek? gdzie jest nasza konkurencja? gdzie powinniśmy być? –to następy etap, 
dogłębna obserwacja i przeanalizowanie sytuacji, pojawiających się zmian, trendów,szans, trudności i 
zastrzeżeń. Poszukiwanie “luk operacyjnych” i “okien potencjałowych”. Spojrzenie na rynek oczami klienta, 
konkurencji, postawienie właściwych pytań, wysłuchanie niezależnych ekspertów i sparing partnerów, 
poszukanie skutecznych strategii z innych branż. Celem jestposzukanie nowej przestrzeni, uruchomienie 
kreatywności w której nasze działania przyniosą największe efekty. Zdefiniowanie od nowa wartości dla 
klienta, odnalezienie niszy lub wręcz przeciwnie świadome nadawanie tempa w podstawowym zakresie 
naszego biznesu.

• GO! -DZIAŁANIE- gdzie chcemy być? jak to zrobimy? – ostatni etap to podjęcie właściwych decyzji idziałań. 
Określenie kamieni milowych, uruchomienie projektów i niezbędnych procesów zmian, które przesuną nas w 
inne miejsce, przed konkurencję i sprawią, że kolejne innowacje będą naturalną częścią naszej organizacji.



Kim jest dzisiejszy turysta ? 



Turystyka w czasach Covid 19 

• Jak  znaleźć Gościa odpowiedniego dla nas samych ! 

• Kogo  szukasz  ? 

• Twoja motywacja ! 

• Strefa komfortu ! 



• Kto jest kim w hotelu? Najpopularniejsze typy 
gości 

Goście hotelowi – oni to mają osobowość! Typów 
jest tyle, ile pokoi w hotelu, jednak przy 
dokładniejszej obserwacji można wyróżnić kilka 
kategorii. Jakich? Zobacz!

1. Biznesmeni 

Z napięciem szukają miejsca, gdzie można usiąść z 
laptopem, na pamięć znają hotelowe menu lub… 
imiona wszystkich pokojówek. Niektórych można 
spotkać na hotelowych korytarzach i w 
restauracjach, inni wolą przez cały pobyt chować się 
w pokoju. Goście hotelowi to tajemnicze jednostki, 
które warto sklasyfikować. Znajdziesz typ dla 
siebie? Typy Gości Hotelowych ! 



2. Kino familijne
Podróżują grupą i przez cały pobyt są nierozłączni. Typowy schemat? On, ona i dwójka 
maluchów. Najczęściej są na wakacjach i mają wszystkie wypoczynkowe rekwizyty –
zwiewne sukienki, słomiane kapelusze, klapki (niezależnie od tego, jaki jest cel podróży). 
Rzadko spotkasz ich w restauracji, ponieważ wolą znaleźć jakąś sympatyczną knajpkę na 
mieście – koniecznie przyjazną dzieciom. Przed przyjazdem kilkanaście razy dzwonią i 
dopytują, czy w ich pokoju na pewno znajduje się telewizor, w końcu mały Jasio i Zosia nie 
zasną bez swoich ukochanych potworów z wieczorynki. Ich wyjazd z hotelu jest 
zazwyczaj smutny i pełen wzruszeń – do wesołych pociech przywiązali się wszyscy 
pracownicy recepcji i okolicznych sklepów ze słodyczami.



3. Wakacje seniora 
Wbrew pozorom seniorzy to jedni z najbardziej wymagających gości. Doskonale 
wiedzą, czego chcą, co lubią, a za czym nie przepadają. I powiedzą to (głośno i 
wyraźnie!) każdemu członkowi personelu. Nie wolno ich lekceważyć – według 
pracowników sieci hoteli Accor Hotels są bardzo ciekawi świata, a przebywając w 
nieznanym mieście, chętnie proszą pracowników hotelu o radę i wskazanie 
najciekawszych miejsc. Ba – często szukają towarzystwa! Ich ulubionym miejscem 
w hotelu jest hol na parterze – przechodzi tamtędy najwięcej osób, z którymi 
mogą porozmawiać. Warto skorzystać z tej szansy, ponieważ opowiedziane przez 
nich historie często bywają ciekawsze od najbardziej fascynującej powieści. 



4. Impreza – czas, start! 
Kiedy odwiedzają hotel, miejsce na kilka dni zamienia się w plan filmowy produkcji o 
wakacjach. Zawsze uśmiechnięci, nie rozstają się z telefonami i przez cały czas robią sobie 
zdjęcia. Zresztą – nie tylko sobie. Chętnie fotografują się razem z personelem, a zdjęcie od 
razu publikują na portalu społecznościowym z zabawnym podpisem i obowiązkowym 
hasztagiem. W samym hotelu przebywają tak naprawdę tylko wczesnym rankiem i późnym 
wieczorem – resztę dnia spędzają na zwiedzaniu klubów oraz wszystkich miejsc, w których 
coś się dzieje. Nigdy się nie męczą – nawet po kilkunastu godzinach na nogach mają tyle 
samo energii i chęci do zabawy. Kiedy znikają, znika również muzyka, błysk fleszy i kolorowe 
stroje. Oczywiście do następnego razu. 



5. Turyści – czy zwyczajni?
Często przyjeżdżają samotnie albo w parach. Najważniejsze jest dla nich miasto, które 
zamierzają zwiedzić. W hotelu pojawiają się z torbą przewodników, na szyi noszą profesjonalny 
aparat, a w restauracji żądają tylko regionalnych potraw. Wśród personelu szukają rodowitych 
mieszkańców miasta – wypytują ich o ciekawostki i godne polecenia miejsca. Raczej nie 
interesują ich imprezy, chyba że są elementem lokalnego folkloru. Czas chętniej spędzają w 
muzeach i na spacerach. Po czym ich poznać? Kiedy wyjeżdżają, z ich walizki wręcz wysypują się 
pamiątki dla znajomych i rodziny. 







Oczekiwania dzisiejszych Gości ! 

Oczekiwania 

• Miejsce noclegowe  są ważnym miejscem 
dla podróżujących. Często decydują o tym, 
czy wycieczka była udana, czy nie. Bo co z 
tego, ile pięknych miejsc odwiedzimy, jeśli 
wracamy do szarego budynku, gdzie 
czujemy się niechciani? Gość ma wysokie 
wymagania i spełnienie ich gwarantuje 
sukces naszego biznesu i daje przyjemność 
z jego prowadzenia. Wtedy interes nakręca 
się sam. Na co zatem warto zwrócić uwagę, 
aby goście do nas wracali i chętnie 
korzystali z naszych usług?

• Troska

Gość odwiedzający nas musi mieć 
poczucie, że jest istotny, a jego potrzeby 
są priorytetem do spełnienia. Dlatego 
istotnym jest,aby rozmawiać z gośćmi, 
patrzeć na nich, jak na indywidualny 
przypadek, a nie trybik w masie ludzkiej, 
którą nocujemyTo daje poczucie, że 
najlepsze persony interesują się naszymi 
potrzebami.



Oczekiwania dzisiejszych Gości !

Personel 

• Personel jest wizytówką NAS. Jeśli 
nie będzie on składał się z 
profesjonalistów, renoma naszego 
miejsca upadnie. A tego nie chcemy. 
Osoby w kuchni powinny gotować 
najlepiej jak potrafią

Kuchnia 

• W dzisiejszych czasach coraz 
modniejsze stają się specyficzne 
preferencje żywieniowe. Częściej mamy 
styczność z osobami z nietolerancją na 
gluten, laktozę, czy orzechy. Ruchy 
greenpiece’u i wzmożona aktywność w 
ratowanie zwierząt kreują filozofie 
wegetarianizmu i weganizmu. I każda z 
tych osób oczekuje adekwatnego 
traktowania. Dlatego powinniśmy  być 
przygotowani na gości na każdą 
ewentualność.




