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Trendy 1-5 będą wywierały największy wpływ na popyt 
turystyczny, ale również będą miały wpływ na zestaw  trendów 
dotyczących zmian podaży turystycznej (6-10).  



TRENDÓW Do 
ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM 

BEZPOŚREDNIO  
TURYSTYCZNYM, 

które będą decydowały o kształcie 
turystycznego w nadchodzących latach 

popytu 
należy 

natomiast zaliczyć: 
starzenie się konsumentów,  
podróżowanie „częściej, krócej i taniej”,  
wyjazdy „bliżej domu”, 
podróże „bardziej autentyczne”, 
łatwiej dostępna informacja. 

[szerzej w: Megatrends of Tourism in Europe]. 



„Starzenie się 
konsumentów” 

segment 60+ 



 Posiadając satysfakcjonujące dochody, 
mniej obowiązków związanych z prowadzeniem 
domu czy funkcjonowaniem rodziny,  
dysponując zasobami czasu wolnego oraz 
relatywnie dobrym zdrowiem, segment 
„srebrnych głów” staje się bardzo istotną 
pod względem dochodowości grupą 
turystów.   
 
 



„jesteśmy w samym środku cichej 
rewolucji, rewolucji, która u podstaw ma 

starzenie się społeczeństw”  
 
 
 

Coffe Anan, II Światowe 
Zgromadzenie w Sprawie Kwestii 

Starzenia, Madryt 2002. 

SILVER ECONOMY  
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Proces ten rozpoczyna się już od 20–25 roku życia, 
powodując niekorzystne zmiany w zakresie 
funkcjonowania narządów i układów w organizmie.  
 

Z punktu widzenia 
nauk o zdrowiu przez 
starzenie się rozumie się 
powszechny i naturalny 
proces życiowy. 



Zjawisko starzenia się polega na zmianach w 
strukturze wieku ludności, które prowadzą do 
zwiększania się udziału roczników starszych oraz 
zmniejszania się udziału roczników młodszych 
[Sokołowski, 2016, s. 16].  

Z punktu widzenia 
demografii 
starzenie się 
społeczeństw to 
rosnący udział osób 
starszych w grupie 
ludności ogółem.  



Istnieje wiele miar oraz 
klasyfikacji stopnia 

zaawansowania starzenia 
się społeczeństwa.  

 

Zgodnie z kryterium ONZ i Eurostatu za starą uznaje się populację, w której 
udział ludności w wieku 65 lat i więcej przekracza 7% [GUS, 2014, s. 126].  



ŚWIAT 60+ 



60+ 



W zasadzie już można 
mówić o ustaleniu się 

nowego porządku 
demograficznego w 

Europie.  
Do 2030 roku 

Europejczycy powyżej 65 
roku życia będą stanowili 

odpowiednio:  



Liczba osób 
60+ w 

populacji 
Polski 

ogółem 



 Proces starzenia się polskiego społeczeństwa 
charakteryzują ponadto:  
 

tzw. singularyzacja starości, której wyrazem 
jest wysoki odsetek osób starszych prowadzących 
jednoosobowe gospodarstwo domowe;  

 
feminizacja starzenia się. Znacznie częściej w 
jednoosobowych gospodarstwach domowych 
pozostają kobiety.  



Jednego możemy być pewni. 
To pokolenie będzie 

dokonywać rewolucyjnych 
zmian na rynku.  
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Dla biur podróży stanowi to sygnał o wzroście  
zapotrzebowania na: 
 jakość, wygodę i bezpieczeństwo, 
 na łatwy transport, 
 na spokojniejsze obiekty rozrywkowe (np.  

pola golfowe), 
 na produkty dla osób podróżujących 

pojedynczo. 
Dla tej grupy docelowej przewidywać można 

zatem większy 
sezonie, a w 

popyt w miesiącach przed i po 
swych działaniach marketingowych 

  biura podróży powinny mniej podkreślać wiek, a  
bardziej komfort. 

„Starzenie się 
konsumentów” 
segment 60+ 



- podróże sentymentalne,  
- wyjazdy wielopokoleniowe (dziadków 

z wnuczętami),  
- slow tourism, a więc tzw. niespieszna 

turystyka (rejsy, podróże koleją),  
- turystyka zdrowotna,  
- realizacja kolejnych podróży – 

pozycji z tzw. listy marzeń. 
- soft adventure , aby poczuć się młodo; 
- zdrowie i Wellness; 





Średnia liczba osób przypadających na  jedno 
gospodarstwo domowe będzie 
będzie skutkować wyższym 

nadal malała, co 
dochodem do 

dyspozycji oraz większą siłą nabywczą. 
to na W sferze turystyki wpłynie 

zainteresowanie: 
 podróżami do dalekich krajów; 
 krótkimi pobytami. 

„Podróżowanie „z rozmachem” 



Biura podróży  
zwiększenia popytu na: 
 produkty luksusowe 

oczekiwać powinny 
 

oraz specjalistyczne 
nabywane pod wpływem impulsu, 

 na wyjazdy do miast i inne krótkie wyjazdy  

zagraniczne w okresach, które wcześniej  
nie były preferowane, 

 a także wyższy poziom zainteresowania 

imprezami zimowymi. 

„Podróżowanie „z rozmachem” 



 Wyjątkowe cechy posiada z pewnością 
oferta superluksusowego hotelu POSEIDON 
UNDERSEA RESORTS, zaprojektowanego przez  
specjalistów od łodzi podwodnych, który znajduje 
się  nieopodal Fidżi, 14 metrów pod wodą w 
pobliżu  rafy koralowej. 

Podróżowanie „z rozmachem”  
„Noc pod wodą – Tajemnicza Wyspa Posejdona” 



Każdy  
apartament  
wyposażony jest 
w panoramiczne 

dzięki 
można z 

okna,  
którym  
bliska  
widok 

podziwiać  
na świat 

oceanu. 

Pod wodą można spędzić dwie noce, a potem  
Wyspa Posejdona zaprasza do swoich komfortowych  
bungalowów tuż przy plaży. Tydzień pobytu kosztuje  
kilkanaście tysięcy dolarów. 

„Noc pod wodą – Tajemnicza Wyspa Posejdona” 



Od podwodnego hotelu  
już blisko do turystyki  

kosmicznej 
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Turystyka kosmiczna 

Firma Space Adverture 
zaprojektowała i przygotowała tylko dla 
jednego klienta (amerykańskiego  
multimilionera Dennisa Tito)  
zorganizowany w dniach 28.04.-6.05.2001  
roku    7-dniowy    komercyjny    lot   w 
kosmos. Pierwszy kosmiczny turysta 
spędził na orbicie 7 dni, 22 
minuty, a za swoją podróż 

godziny i 4 
zapłacił 20 

milionów dolarów. 
Kosmiczni turyści 

Centrum Przygotowań Kosmonautów 
szkoleni są w 

im. 
Jurija Gagarina, a następnie wykonują 7-15 

pokład dniowe loty kosmiczne na  
Międzynarodowej  Stacji Kosmicznej 



 Znajdujący się w Dubaju 
(ZEA) budynek hotelu stoi na 
sztucznej wyspie położonej 280 
m od plaży w Zatoce Perskiej. 
 Kształtem przypomina 
żagiel, ma 321 m wysokości, 
co czyni go najwyższym 
budynkiem niezawierającym 
pomieszczeń biurowych oraz 
najwyższym budynkiem 
hotelowym świata. 
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 Hotel posiada 202 apartamenty (od 169 - 780 
m²), a w budynku znajduje się: 
kilka restauracji m.in. Al Muntaha („najwyższa” lub 

„ekstremalna”), umiejscowiona w dobudówce 
zawieszonej 200 m nad poziomem morza, i Al 
Mahara („ostryga”), położona pod wodą); 

dwa baseny,  
18 pomieszczeń spa&wellness (pokoje z 

hydroterapią i masażami, solarium, sauna i jacuzzi) 
oraz studio fitness,  

muzeum i biblioteka,  
 lądowisko dla śmigłowców, 
kilkupiętrowe akwarium z rafą koralową. 
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 Każdy z gości ma do dyspozycji przez 24 
godziny na dobę osobistego lokaja. Na żądanie 
goście otrzymują własnego kucharza, dodatkową 
ochronę, samochód i kierowcę. 
  
 Proporcja liczby pracowników do liczby 
apartamentów wynosi 6:1. Hotel oferuje obsługę w 
kilkunastu językach świata, w tym w japońskim, 
niemieckim i rosyjskim.  
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https://www.youtube.com/watch?v
=eNa1RwoqlMk 

lub 
https://www.youtube.com/watch?v

=647fNem490k 
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Egzemplifikacją może być konstrukcja oferty z 
a więc tzw. zakresu turystyki weekendowej, 

citybreak oraz reset. 

Citybreak to wyjazd na weekend do miast  
europejskich na zakupy, clubbing (popołudniowe i  
wieczorne wędrówki po klubach, barach i  
dyskotekach), wieczór kawalerski lub panieński. 

Z kolei reset to wyjazd pozwalający na 
odreagowanie stresów. 

Podróżowanie bliżej domu, krócej, taniej  

Przykład ofert citybreak oraz reset 



Rosnąca dostępność pociągów 

szybkobieżnych oraz tanich przewoźników będzie 
miała wpływ na dotychczasowy ruch turystyczny. 

Klienci biur podróży częściej będą wybierać 
łatwo dostępne i niedrogie destynacje na 
krótkie pobyty. 

Natomiast dzięki bezpośrednim połączeniom  
kolejowym i lotniczym popyt na krótkie pobyty na  
terenach wiejskich zmaleje na rzecz miast i  
regionów miejskich. 

„Wyjazdy „bliżej domu”” 



„Fly & Drive” - jedna z ofert biur podróży (np.  
RainbowTours), która zakłada minimalizację  
kosztów, a jednocześnie odwołuje się do potrzeby  
samodzielności niezależnego turysty. 

„Wyjazdy „bliżej domu”” 



Zagrożenia działaniami terrorystycznymi, 
regionalnymi konfliktami czy wojnami, kataklizmami  
czy zanieczyszczeniem stały się niestety częścią  
naszej rzeczywistości i kreują naszą potrzebę  
bezpieczeństwa. W turystyce przekłada się to na  
zwiększoną potrzebę bezpieczeństwa i powoduje,  
że turyści unikają destynacji postrzeganych  
jako niebezpieczne. 

„Bezpieczeństwo” 







„Bezpieczeństwo” – stabilność i 
wiarygodność organizatorów 

 29 sierpnia 2015 roku biuro podróży Alfa 
Star z Radomia ogłosiło utratę płynności 
finansowej i zaprzestanie realizowania 
zamówionych świadczeń. Niestety ten rok nie 
zapisze się jako bezpieczny dla turystyki wyjazdowej 
Polaków… 



 Warto zaznaczyć, iż 
organizator plasował się na 9 
miejscu w rankingu 
Największych Touroperatorów 
2015 roku  (według Wiadomości 
Turystycznych). Spółka miała w 
Polsce ponad 900 punktów 
agencyjnych oraz 7 salonów 
firmowych. 

 Warto zaznaczyć, iż 
organizator plasował się na 9 
miejscu w rankingu 
Największych Touroperatorów 
2015 roku  (według Wiadomości 
Turystycznych). Spółka miała w 
Polsce ponad 900 punktów 
agencyjnych oraz 7 salonów 
firmowych. 



28 sierpnia 2015 roku 
na oficjalnym fanpage’u Alfa Star 



29 sierpnia 2015 r.  
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Wg informacji Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego w momencie ogłoszenia 
niewypłacalności biura za granicą pozostało 
1600 turystów, którzy z Alfa Star wyjechali 
na wakacje do Egiptu, Turcji, Bułgarii.  
  

29 sierpnia 2015 r. 
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Wzrastająca świadomość zdrowotna, będzie 
miała wpływ na podejmowanie decyzji przy 

postępowanie wyborze celu podróży oraz 
klienta w czasie wyjazdu. 

Znajdzie to odzwierciedlenie: 
 w wyborze kierunków podróży postrzeganych 

przez klientów biur podróży jako zdrowe; 
zainteresowania wakacjami 

zainteresowania produktami 
biologiczną 

 wzroście 

aktywnymi; 
 wzroście  

związanymi  
(sanatoria, 

z odnową 
obiekty spa&wellness, ośrodki 

fitness). 

„Świadomość zdrowotna” 



będzie 
Rosnący poziom wykształcenia  

skutkował wyborem imprez, w 
turystów  
których 

istotną rolę odgrywają sztuka, kultura i historia, 
o większych 

i związanych z 
walorach 

rozwojem 
tzn. imprez  
edukacyjnych  
osobowości. 

Dla biur podróży trend ten oznacza: 
 wzrost popytu na produkty specjalistyczne, 
 bardziej widoczne włączenie elementów  

sztuki, kultury i historii do imprez  
zorganizowanych, 

   potrzebę lepszego i bardziej kreatywnego  

przekazywania informacji. 

„Podróże „bardziej autentyczne”” – wzrost  
średniego poziomu wykształcenia oraz  

oczekiwań nabywców” 



Club Med. to nie są to zwyczajne wakacje, ale  
pewna koncepcja spędzenia wolnego czasu  
dla ludzi otwartych, dynamicznych,   lubiących 
dobre     towarzystwo,      sport,      wykwintne 
jedzenie i wino". 



Jako przykład można podać Biuro Turystyki 

ZNP Logos Tours, które pomaga swoim klientom 
zrealizować najśmielsze marzenia i na własne oczy  
ujrzeć najbardziej egzotyczne i odległe zakątki globu.  
Logos Tour ofertuje blisko 130 tras egzotycznych  
wycieczek na 7 kontynentach, a w wielu miejscach 

pierwszym polskim biurem 
egzotycznych oferty 

świata było  
Przykładem 
„Wycieczki na 7 kontynentów”, 

podróży. 
są m.in.: 

„7 nowych 
cudów świata” czy „Dookoła Świata”. 





Ciekawym przykładem może być również 
biuro podróży Mazurkas Travel specjalizujące się w 
turystyce przyjazdowej (oraz biznesowej) i 

wymagających nisz 

starych kościelnych 

organizujące wycieczki  
rynkowych m.in.: 
 dla melomanów; 
 dla miłośników 

organów. 



Europejska Komisja Turystyki prognozuje, iż  
najbardziej obiecujące z perspektywy dla  
organizatorów turystyki oferują segmenty: 

„trzeciego wieku”, 
podróży w interesach, 
zwiedzania wielkich miast, zwłaszcza przy  
okazji imprez sportowych, kulturalnych,  
zimowych wakacji w słońcu, 
rejsów wycieczkowych,  
wakacji z przygodą,  
tzw. dalekie podróże. 

SEGMENTY RYNKU NAJBARDZIEJ 
OBIECUJĄCE DLA  BIUR PODRÓŻY 



Według raportu „Future Trends in Tourism -  
Executive Summary” turystów jutra cechować będzie  
dążenie do oryginalności oraz preferowanie  
indywidualnych ofert. 

Duża część z nich będzie się kierować 
mottem „inni są turystami, ja jestem 

swoistego paradoksu - 
stanie się masowym 

podróżnikiem”. 
Doprowadzi to do 

potrzeba indywidualności 
fenomenem. 



Oferta biur podróży skierowana do tak  
rozumianego turysty - podróżnika, powinna: 

być unikatowa, 
cechować się wysokim współczynnikiem  
oryginalności 
opierać na kombinacji aktywnego 
wypoczynku i edukacji. 



A kim jest 
„turysta  
krajowy” ARTYKUŁ 

DO DOCZYTANIA 
„Poszukiwacze relaksu” 

„Rodzinni wczasowicze” 

„Turyści All inclusive” 
 

„Odkrywcy” 



FAKULTATYWNE ZADANIE 
DOMOWE 

„ORYGINALNE OFERTY BIUR PODRÓŻY  
STANOWIĄCE ODPOWIEDŹ NA  

OMÓWIONE NA WYKŁADZIE TRENDY” 



Nowością na polskim rynku są biura 
organizujące luksusowe turystyki  

podróże - 

ciążowej, 

tzw. baby moon - dla kobiet w 
drugim trymestrze ciąży i ich partnerów, które  
mają być ostatnim, kumulującym energię i siły  
na nowe wyzwania życiowe, wyjazdem we  
dwoje przed narodzeniem się dziecka. 

Wśród ofert znajdują się zarówno 
zorganizowane weekendowe wypady za  miasto, 
jak i dłuższe 
pięciogwiazdkowych 

imprezy   pobyty w  
hotelach w luksusowych, 

  egzotycznych destynacjach.  

Oferty „baby moon” – nowość na  
polskim rynku 

http://www.google.pl/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAkQjRwwAGoVChMIkJnq_4a7yAIVht9yCh0GnQZM&amp;url=http://www.babymoonguide.com/babymoon-ideas.html&amp;psig=AFQjCNEPM0xUGD-8Fv0oyKo8QSp8A8PRDg&amp;ust=1444674759176739


„Jesteście najważniejsi… wkrótce najważniejsze 
będzie Wasze dziecko – przez jakieś dwadzieścia 
lat…” – głosi treść przekazu promocyjnego 
amerykańskiego organizatora, który swoim klientom 
- przyszłym rodzicom oferuje pobyt w SPA. 



Dziękuję za uwagę 



Dziękuję za uwagę 


