
To cóż, że ze Szwecji..
czyli potencjał rynków nordyckich

Małgorzata Hudyma

Zagraniczny Ośrodek

Polskiej Organizacji Turystycznej

w Sztokholmie



ZAGRANICZNY OŚRODEK 

POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W SZTOKHOLMIE



Nie tylko ze Szwecji
czyli potencjał rynków nordyckich
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Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie 
liczby turystów korzystających z noclegów w polskich 

turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i 
więcej miejsc noclegowych

w tys.



Podróż w czasie
czyli jak wypoczywali Nordycy 
wczoraj….

• 4-6 tygodni letniego wypoczynku - stuga we 
własnym kraju

• Zimą narty - we własnym kraju

• Rodzinne weekendy - we własnym kraju



Podróż w czasie
czyli jak wypoczywają Nordycy 
dziś…

• Roczny budżet przeznaczony na podróże: 34,7 
biliona Euro

• Wakacje zimą: narty czy słońce?

• Wakacje latem: krótsze i coraz częściej zagranicą

• Wyjazdy weekendowe



Podróż w czasie
czyli jak wypoczywają Nordycy 
dziś…

• Cel: nowe wyzwania, doświadczenia, przeżycia 

• Multikulturowość społeczeństw nordyckich

• Dzielenie się wrażeniami z najbliższymi

• Aktywne aspekty wypoczynku

• Spontaniczność podejmowania decyzji



Szwecja



Portret szwedzkiego turysty

• 13,4 miliona podróży turystycznych zrealizowanych w 2013 roku

• 2014 rok - 4% wzrost liczby podróży lotniczych do destynacji 
europejskich i 6% wzrost liczby podróży lotniczych poza Europę oraz 
14% wzrost liczby wyjazdów promowych do Polski 

• 1.376 Euro wynosił planowany na 2014 rok budżet Szweda na jedną 
podróż wypoczynkową

• Destynacje w 2013: Hiszpania (ponad 2 mln wyjazdów), nordyccy 
sąsiedzi (łącznie ponad 4 mln), Niemcy i Wielka Brytania (po 1 mln).



Szwed 
na wakacjach w Polsce
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Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie 
liczby turystów korzystających z noclegów w polskich 

turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i 
więcej miejsc noclegowych

w tys.



Samolotem, statkiem czy… kajakiem?

• Polskie Linie Lotnicze LOT: Sztokholm Arlanda-Warszawa

• Wizz Air: Sztokholm Skavsta-Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, 
Poznań, Katowice; Göteborg-Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz; Malmö-
Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Katowice

• Ryanair: Sztokholm Skavsta-Warszawa, Kraków

• Norwegian Air: Sztokholm Arlanda-Kraków

• Polska Żegluga Bałtycka: Nynäshamn-Gdańsk, Ystad-Świnoujście

• Stena Line: Karlskrona-Gdynia

• TT Line: Trelleborg-Świnoujście



Norwegia



Portret norweskiego turysty

• 9,72 miliona podróży turystycznych zrealizowanych w 2013 roku, 
wzrost o 3,5% w porównaniu z 2012

• 64% obywateli nie ukończyło 50 lat, a zaledwie 9% przekroczyło 65 rok 
życia; aż 12% społeczeństwa to bezdzietne pary; 34,1% Norwegów 
osiąga rocznie dochody w wysokości ponad 93.335 Euro - dwukrotnie 
więcej niż w pozostałych krajach nordyckich

• 1.536 Euro wynosił planowany na 2014 rok budżet Norwega na jedną 
podróż wypoczynkową

• Destynacje w pierwszych trzech kwartałach 2014: Szwecja (575 tys. 
wyjazdów), Dania (361 tys.), Hiszpania (344 tys.), Wielka Brytania, 
Francja i Niemcy (po ok. 100 tys. wyjazdów)



Norweg z wizytą 
w Polsce
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Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie 
liczby turystów korzystających z noclegów w polskich 

turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i 
więcej miejsc noclegowych

w tys.



Z Norwegii do Polski?

• 42 bezpośrednie połączenia lotnicze między 
Norwegią a Polską

• Wyloty z Oslo Gardemoen, Oslo Rygge/Moss, Oslo 
- Torp, Bergen, Stavanger, Trondheim, 
Kristiansand, Haugesund, Ålesund

• Polskie destynacje: Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, 
Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław



Dania



Portret duńskiego turysty

• Ponad 32% obywateli mieści się w przedziale wiekowym 18-35 lata, aż 
19% przekroczyło 65 rok życia; przychody gospodarstw domowych 
rozkładają się dość równomiernie, z lekką przewagą dochodów 
pomiędzy 66.665 a 93.335 Euro rocznie

• 1.305 Euro wynosił planowany na 2014 rok budżet Duńczyka na jedną 
podróż wypoczynkową

• Chętnie korzystają z gotowych pakietów (44,9%) oraz wyjazdów 
weekendowych (43,9%). 34,3% korzysta z własnego transportu a 21,3% 
wybiera domki letniskowe i apartamenty zamiast hoteli.

• Destynacje 2013 roku: Hiszpania (14% wszystkich zrealizowanych 
wyjazdów), Włochy (10%), Niemcy (8%), Francja i Turcja (obie po 7%)



Duńczyk 
odwiedzający Polskę
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Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie 
liczby turystów korzystających z noclegów w polskich 

turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej 
miejsc noclegowych

w tys.



Dania - Polska

• Polskie Linie Lotnicze LOT - dwa połączenia dziennie 
między Kopenhagą a Warszawą

• SAS łączy Kopenhagę z Warszawą, Gdańskiem, 
Poznaniem i Wrocławiem

• Norwegian Air: Kopenhaga - Kraków

• Ryan Air przenosi bazę z Malmö do Kopenhagi i 
planuje latać do Warszawy

• Wizzair: Billund - Gdańsk



Finlandia



Portret fińskiego turysty

• 7,9 miliona zrealizowanych podróży zagranicznych w 2014 roku - zaledwie 
1,5% więcej niż w roku 2013

• Dominuje grupa Finów w przedziale wiekowym 50-64 lata (34%) oraz 
“młodzież” do 34 roku życia (ponad 30%) z przewagą osób samotnych; 41% 
osiąga roczne przychody na poziomie poniżej 40.000 Euro a jedynie 4,7% 
mieści się w grupie powyżej 93.335 Euro przychodu na osobę; najniższy 
odsetek mieszkańców urodzonych poza Finlandią wśród krajów nordyckich

• 1.177 Euro wynosił planowany na 2014 rok budżet Fina na jedną podróż 
wypoczynkową

• Destynacje 2014 roku: kraje Europy Południowej (+12,9% w stosunku do 2013 
roku), Rosja i kraje nadbałtyckie (-10%), kraje Europy Zachodniej (-3%), kraje 
skandynawskie (+13,5%)



Fin podróżujący
po Polsce
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Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie 
liczby turystów korzystających z noclegów w polskich 

turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i 
więcej miejsc noclegowych

w tys.



Samolot czy samochód
czyli jak dotrzeć do Polski..

• Finnair: połączenia między Helsinkami a 
Warszawą i Krakowem

• Wizzair: Turku - Gdańsk i Bydgoszcz



Jak dotrzeć do 
nordyckiej branży turystycznej?

• Warsztaty branżowe

• Wykorzystanie strony www.polen.travel

• Podróże studyjne

• Newslettery

http://www.polen.travel
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Wizerunek, 
czyli jak zachęcić Nordyka 
do wizyty w Polsce

• Media społecznościowe

• Targi turystyczne

• Imprezy targowe skierowane do niszowych 
grup targetowych

• Współpraca z mediami

• Portal www.polen.travel

• Newslettery

http://www.polen.travel


Przykładowy Newsletter



Oferta 
dla każdego Nordyka

• podstawowy pakiet plus szeroka oferta produktów dodatkowych

• zakwaterowanie

• typowe polskie jedzenie

• wysoka jakość świadczonych usług

• język angielski

• oferta dostępna w internecie

• szacunek do własnego słowa

• punktualność

• dobre planowanie

• szybka reakcja na zapytania mailowe

Ważne w relacjach personalnych



Dziękuję bardzo i zapraszam do 
współpracy!

Małgorzata Hudyma

Zagraniczny Ośrodek

Polskiej Organizacji Turystycznej

w Sztokholmie

e-mail: mh@polen.travel

mailto:mh@polen.travel

