
Rola mediów                     
w promowaniu 
turystyki 



Marcin Pośpiech

• 2009 - 2020 Trójka Program III Polskiego Radia:
Zapraszamy do Trójki, Puls Trójki, Trzy strony świata, 
Audycja pod-Różna.

• Od 2018 - Polskie Radio 1030 Chicago: 
Horyzonty, Prawy do lewego. 

• Od 2020 - Radio Łódź:                                                                 
Radio Łódź na dzieo dobry, Dookoła nas – magazyn 
regionalny. 

• Poznaj Świat, Tygodnik Powszechny, Press
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Rola mediów w promowaniu 
turystyki

• Rola mediów w promowaniu turystyki – wstęp.

• Jak zdobyd zainteresowanie mediów ?

• Jak maksymalnie wykorzystad media do celów 
promocyjnych ? 

• Jak ciekawie opowiadad o świecie ? 

• Media tradycyjne vs nowe media.

• Przykłady dziennikarskich akcji promujących dany region 
czyli jak to może wyglądad ? 
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Jak zdobyć 
zainteresowanie 
mediów ? 
Jak rozmawiad z dziennikarzami ? 
Jak przygotowywad oferty dla 
mediów ? Jak byd skutecznym ? 
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Jak zdobyć zainteresowanie 
mediów ? 

Jak rozmawiad z dziennikarzem ? 
• Dziennikarze nie mają czasu ! 

• Komunikat musi byd: krótki, konkretny, maksymalnie 
atrakcyjny.

• Bezpośrednia rozmowa jest skuteczniejsza niż 
wiadomości email (budowa bazy kontaktów). 

• Im więcej argumentów „za” tym lepiej.                           
Dziennikarz jak prawie każdy ma szefa, którego do 
pomysłu musi przekonad.
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Jak budować skuteczny 
komunikat ? 

• Komunikat skierowany do dziennikarza musi byd: krótki, 
konkretny i atrakcyjny

• W komunikat wplatamy słowa „haczyki”: „To największa
skocznia narciarska w Europie”, „To najstarszy browar w 
Polsce”,  „Tu uruchomiono pierwszą maszynę parową”. 
„To najnowocześniejsze planetarium w tej częśd kraju”.

• W komunikat wplatamy ciekawostki: „To tu król 
Władysław Jagiełło zatrzymał się przed bitwą pod 
Grunwaldem”, „To tu według legendy ukryty jest skarb”, 
„To w tym paostwie buduje się bunkry pod każdym 
domem”. 
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Jak pomóc w realizacji 
materiałów dziennikarskich 

• Pomoc w doborze tematów. Co jest ciekawe a co nie ?

• Pomoc w doborze ekspertów, gości, ciekawych 
rozmówców. Z kim warto porozmawiad ? Na kogo szkoda 
czasu…  

• Lepiej się poznajmy. W miłej atmosferze, milej się 
pracuje a praca przynosi lepsze efekty. 

• Cross – promocja – czyli niech o nas usłyszą ! 
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… i na samemu na tym skorzystad. 



Media 
tradycyjne vs
nowe media
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Media tradycyjne vs nowe media – na co stawiać ? 

Media tradycyjne 

• Radio, telewizja, prasa drukowana

Nowe media

• Podcasty, youtube, vlogi, instagram, twitter, facebook 
ect. 
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Wpływ mediów społecznościowych 
na turystykę 

• Według analiz MGD Advertising (2018) – 1/3 
amerykanów deklaruje, że mediach społecznościowych 
szuka inspiracji do podróżowania

• 40% brytyjskich milenialsów twierdzi, że podczas 
planowania podróży zwraca uwagę jak „instagramowa” 
jest to lokalizacja

• ¾ amerykanów działa aktywnie w mediach 
społecznościowych w czasie swoich wyjazdów.

• 50 % użytkowników Fb, twierdzi, że umieszczane przez 
ich przyjaciół zdjęcia z podróży inspirują ich własne 
decyzje turystyczne. (FB obecnie ma 2,4 miliarda 
użytkowników). 
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Wpływ mediów społecznościowych 
na turystykę cd…

• 2, 5 miliona osób zobaczyło skok Beyonce na bungee                         
z najwyższego budynku w Nowej Zelandii (YouTube, 
Instagram). 

• Tourism Australia – jako jedna z pierwszych postawiła na 
media społecznościowe jako na główny kanał komunikacji 
(http://australia.com).

• Obecnie na fb Tourism Australia ma 8,5 miliona osób 
obserwujących tę stronę.

• Lista ambasadorów Australii, którzy tworzą 
dedykowanego fanpage’a na fb.

• Wykorzystanie treści przesyłanych przez odbiorców
(user generated content).   

• #seeAustralia stał się spoiwem wszystkich działao 
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http://australia.com/
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Świat dźwięku  
w promowaniu 
świata –czyli 
rewolucja 
podcastowa
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Rewolucja podcastowa! 

• Podcast to audycja radiowa dostępna przez Internet 
na żądanie. Można jej słuchać kiedy się chce,                 
gdzie się chce i ile razy się chce.

• Według Spotify od stycznia do czerwca 2020 roku 
liczba odtworzeń podcastów w Polsce wzrosła               
o 300 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

• Według danych firmy analitycznej Voxnest Polska jest 
w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się 
rynków podcastów na świecie.

• Do najpopularniejszych podcastów w Polsce należą te 
opowiadające o świecie:                                                 
„Raport o stanie świata” – 2 miliony odsłon na Anchor

• Podcast to: intymny, wiarygodny, wygodny, 
powtarzalny kanał komunikacji.
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Przykłady dziennikarskich 
realizacji , czyli jak ciekawie 
opowiadać o świecie 

15



„Trójka jesteśmy połączeni”
Wspólna akcja PLL LOT i PR III 
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„Trójka wraca do korzeni” –
akcja samorządów i PRIII 
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