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JAKI	  JEST	  CEL	  
ZBIERANIA	  
DANYCH?	  	  



CHCEMY	  SIĘ	  WYRÓŻNIAĆ!	  



CHCEMY	  OBCINAĆ	  KOSZTY!	  



CHCEMY	  ROZWINĄĆ	  SKRZYDŁA!	  	  



ZBIERANIE	  DANYCH	  POMAGA	  
NA	  CAŁYM	  ŚWIECIE	  



ECONOMIC	  IMPACT	  STUDY	  



1.  200	  Ambasadorów	  Kongresów	  Polskich	  
czyli	  200	  członków	  międzynarodowych	  
stowarzyszeń	  

2.  Ponad	  120	  kongresów	  potwierdzonych	  
do	  2021	  roku	  w	  Polsce	  	  

3.  Około	  70	  tyś	  zagranicznych	  uczestników	  
przyjedzie	  do	  Polski	  	  

ZBIERANIE	  DANYCH	  POMAGA	  W	  POLSCE	  



Źródło	  :	  Life&Travel	  



5	  616	  639	  osób	  odwiedziło	  Gdańsk	  od	  kwietnia	  

do	  grudnia	  2014	  roku:	  

	  

Ø 1	  106	  639	  turystów	  krajowych	  i	  zagranicznych	  ,	  
w	  tym	  720	  952	  krajowych	  i	  385	  687	  

zagranicznych;	  

Ø 4	  510	  000	  odwiedzających	  krajowych	  i	  
zagranicznych,	  w	  tym	  3	  125	  000	  krajowych	  	  

i	  385	  000	  zagranicznych;	  	  	  	  	  



Gdańsk	  najchętniej	  odwiedzali	  turyści	  z	  ….	  
ü woj.mazowieckiego	  14,3%	  
ü woj.warmińsko-‐mazurskiego	  10,2%	  
ü woj.kujawsko-‐pomorskiego	  9,3%	  
	  
W	  przypadku	  odwiedzających	  to	  ..	  
ü woj.pomorskie	  32,7%	  
ü woj.kujawsko-‐pomorskie	  12,5%	  
ü woj.wielkopolskie	  7,9%	  



Gdańsk	  najchętniej	  odwiedzali	  …	  

Turyści	  z:	   Odwiedzający	  z:	  

Niemiec	  26,3%	   Rosji	  28,0	  %	  

Wielkiej	  Brytanii	  17,1%	   Niemiec	  18,8	  %	  

Rosji	  13,1	  %	   Wielkiej	  Brytanii	  12,3	  %	  



Najchętniej	  odwiedzanymi	  atrakcjami	  
turystycznymi	  były:	  

•  Główne	  miasto	  60,5%	  
•  Bazylika	  Mariacka	  21,5%	  
•  Westerplate	  10,8%	  
•  Żuraw	  10,4%	  

•  Ulica	  Mariacka	  10,1%	  
•  Dwór	  Artusa	  9,4%	  

•  Stadion	  PGE	  Arena	  9,1%	  



Badanie	  konsumentów	  usług	  turystycznych,	  
mające	  na	  celu	  ocenę	  poziomu	  satysfakcji	  
turystów	  krajowych	  i	  zagranicznych	  z	  usług	  
turystycznych,	  z	  których	  korzystali	  podczas	  
podróży	  i	  pobytu	  w	  Polsce	  w	  2014	  roku.	  

	  	  
Raport	  końcowy	  dla	  Polskiej	  Organizacji	  Turystycznej,	  	  

Konsorcjum	  Bluehill	  Sp.z.o.o,	  Quality	  Watch	  sp	  zoo	  oraz	  pracowania	  
badawcza	  BSM	  



Czynniki	  budujące	  
satysfakcję	  z	  wyjazdu	  

Bezpieczeństwo	  

Atrakcje	  turystyczne	  

Informacja	  turystyczna	  

Zakwaterowanie	  



Ocena	  satysfakcji	  z	  wyjazdu:	  
	  	  

•  	  W	  2014	  roku	  ogólny	  poziom	  satysfakcji	  z	  wyjazdu/
pobytu	  w	  Polsce	  wyniósł	  96%	  dla	  turystów	  krajowych	  

i	  92	  %	  dla	  turystów	  zagranicznych.	  	  
•  Ponad	  90%	  wszystkich	  badanych	  chce	  ponownie	  

wypoczywać	  w	  Polsce.	  	  
•  Dodatkowo,	  sześciu	  na	  dziesięciu	  turystów	  (zarówno	  w	  

grupie	  turystów	  polskich	  –	  65%,	  jak	  i	  zagranicznych	  –	  
60%)	  oceniło	  tegoroczny	  pobyt	  jako	  lepszy,	  w	  
porównaniu	  do	  swoich	  poprzednich	  wyjazdów.	  	  



Główne	  deklarowane	  kryteria	  satysfakcji	  z	  
wypoczynku	  w	  Polsce:	  

•  dobra	  atmosfera	  
•  bezpieczeństwo	  

•  czystość	  
•  przystępna	  cena	  

Źródło: Badanie konsumentów usług turystycznych, mające na celu ocenę poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych z usług turystycznych, z 
których korzystali podczas podróży i pobytu w Polsce w 2014 roku. Raport końcowy dla Polskiej Organizacji Turystycznej, Konsorcjum Bluehill 
Sp.z.o.o, Quality Watch sp zoo oraz pracowania badawcza BSM 



PRZEMYSŁ	  SPOTKAŃ	  



Raport	  	  
„Przemysł	  spotkań	  i	  wydarzeń	  w	  Polsce”	  



POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY 
  REPORT 2015

RAPORT
PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

   W POLSCE 2015

Poland Convention Bureau

Polska Organizacja Turystyczna / Polish Tourist Organisation

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 
tel. +(48-22) 536 70 73, fax. +(48-22) 536 70 04, 

e-mail: polandcb@pot.gov.pl
www.poland-convention.pl / www.pot.gov.pl

Oszacowany	  na	  podstawie	  danych	  
EUROSTAT	  wkład	  przemysłu	  spotkań	  w	  
gospodarkę	  kraju	  z	  18820	  spotkań	  to:	  

•  1121,1	  mln	  PLN	  wartości	  dodanej	  
wytworzonej	  w	  bazie	  hotelowej	  

•  141,5	  mln	  PLN	  w	  działalności	  
gastronomicznej	  

•  OGÓŁEM	  1262,6	  mln	  PLN	  



SZUKAMY PRACY! 

•  Wkład w tworzenie miejsc 
pracy to 15519 pracujących 

w bazie hotelowej i 11954 w 
usługach gastronomicznych.

•  Łącznie daje to miejsca 
pracy dla 27473 osób w 
skali kraju.



Kategoria spotkania: 



Rodzaj spotkania: 

Ekonomiczno-polityczne
Economy - politics

Humanistyczne
Humanities

Informatyczno
-komunikacyjne
Information 
and communication

Medyczne
Medicine

Techniczne
Technical



Pochodzenie grupy 

Pochodzenie grupy 
Origin of participants

Liczba
Number %

LOKALNA / LOCAL 5462 29,02%

WOJEWÓDZKA / REGIONAL 3770 20,03%

OGÓLNOPOLSKA / POLAND 6601 35,07%

MIĘDZYNARODOWA / INTERNATIONAL 2987 15,87%

Razem / Total 18820 100,00%



Sezonowość uczestników 



Liczba spotkań i wydarzeń w Polsce  
w latach 2009-2014 
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Profil	  uczestnika	  spotkań	  i	  wydarzeń	  

•  Badanie	  profilowe	  

przeprowadzone	  w	  Krakowie,	  	  

Poznaniu	  i	  Warszawie	  

•  1114	  przebadanych	  osób	  	  

•  872	  uczestników	  targów	  i	  242	  

uczestników	  kongresów



Profil uczestnika spotkań
 i wydarzeń 



Profil uczestnika spotkań
 i wydarzeń 





RESEARCH	  
PHASES	  



Czas:	  

•  Strategie	  rozwoju	  są	  pisane	  na	  krótsze	  okresy,	  a	  
statystyki	  pomagają	  przewidzieć	  zachodzące	  zmiany	  

•  Profesjonalnie	  opracowane	  dane	  usprawniają	  prace	  z	  

klientem	  biznesowym	  	  





Pieniądze:	  

•  Na	  podstawie	  opracowanych	  danych	  statystycznych	  
przyznawane	  są	  budżety	  	  

•  Liczby	  generują	  „liczby”	  –	  rankingi	  ICCA,	  UIA,	  DMAI	  

•  Statystyki	  ukazują	  rynek	  i	  pomagają	  dobrać	  grupy	  

docelowe	  i	  narzędzia	  marke�ngowe	  (redukcja	  

kosztów)	  	  



UNIKATOWOŚĆ	  

POLSKA BY KATE 
POLSKA BUILDS MY TEAM STRONGER.
Why waste time at boring workshops, when you can do some team-building activities during a great Polish 
adventure? I took my colleagues on a fishing boat. We learnt about our strengths and skills, plus we caught 
ourselves a delicious meal. With great hotels and business facilities available everywhere, all you have to do 
is pick the right solution for your team.

Plan ahead with www.poland-convention.pl/welcome



Unikatowość:	  

•  Statystyki	  (dobrze	  opracowane)	  pokazują	  

nasze	  cechy	  wyjątkowe,	  unikatowe	  	  

•  Liczby	  generują	  pomysły	  (dużo	  turystów,	  

nowe	  atrakcje)	  

•  Unikatowość	  można	  znaleźć	  w	  liczbach	  





DZIĘKUJĘ!	  

Fot.	  K.Celuch	  


