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• Master of Science in Responsible Tourism 
Management. Leeds, UK. 

• Mentor, Leeds Beckett University

• Konsultat w dziedzinie zrównoważonej 
turystyki: zarządzanie destynacja oraz turystyka 
obszarów chronionych. 

• Szkolenia, doradztwo, badania
Speaking engagements and trainings | One Planet 

Blog on Sustainable Tourism

• Destination Stewardship Center (the National 
Geographic Center for Sustainable 
Destinations): researcher, Europe Liaison, writer

• www. destinationcenter.org

https://oneplanetblog.com/speaking-engagements/


Prezentacja

'Celem konferencji jest ponadto jest zaprezentowanie najlepszych zagranicznych 
wzorców zarządzania organizacją i promocją terytorialnych marek turystycznych 
/destynacji przy udziale wielu podmiotów rynku turystycznego’

• Zarządzanie destynacją i marką to nie tylko sama promocja i marketing. 

Nowe rozwiązania, inspiracja: 

✓Kraj: Słowenia

✓Region: Thompson Okanagan Tourism Association; Dolomiti Paganella DMO;

✓Miasto: Helsinki 

oneplanetblog.com 
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Holistyczne zarządzanie destynacją →
lepsza marka



Zrównoważona turystyka oneplanetblog.com 

Uwzględnia OBECNE I DŁUGOTERMINOWE

• środowiskowe

• społeczne 

• ekonomiczne skutki. 

Główne założenie:  osiąganie równowagi pomiędzy 
potrzebami 

• środowiska naturalnego

• lokalnych biznesów, 

• społeczności lokalnych  i 

• turystów

Konkretne działania aby kreować
➢ lepsze miejsca do życia i lepsze 

miejsca do odwiedzenia
➢ zminimalizować negatywny i 

zmaksymalizować pozytywny  
wpływ na środowisko naturalne i 
kulturę lokalną, pomagając 
jednocześnie w generowaniu 
możliwości zarobku z turystyki dla 
lokalnych mieszkańców. 



Rozwój ZT: JAK? 

Kreowanie lepszych miejsc do życia i do zwiedzania znaczy 
planowane, strategiczne i długoterminowe  zarządzanie turystyką

1. Zmaksymalizowanie pozytywnych i 
zminimalizowanie negatywnych 
skutków.

2. Zbieranie danych, analiza i ewaluacja: 
‚Nie możesz ulepszyć czego nie 
mierzysz’

3. Ciągłe ulepszenia



Ponad marketing – co to znaczy? 

Holistyczne, zrównoważone zarządzanie destynacją: 

➢Współpraca z interesariuszami

➢ Sprawna organizacja zarządzająca destynacją

➢ Badanie wpływu turystyki na środowisko naturalne i społeczność 
lokalną (environmental and social impacts)

➢ Promocja zrównoważonej turystyki wśród interesariuszy

➢ Promocja idei zrównoważonej turystyki wśród turystów

oneplanetblog.com 



Słowenia
• https://www.slovenia.info/en

2016

• Declared the first Green Country in the World at the ‘Global Green Destinations Day’

• Ljubljana: European Green Capital

• Slovenia is the best emerging destination – at ITB Berlin 2016

• Preferred Destination of the Year 2016 – the European Travel Agents’ and Tour Operators’ 
Association

2017

• National Geographc World Legacy Destination Leadership Award National Geographic for 
sustainable destination management (TB Berlin)

oneplanetblog.com 

https://www.slovenia.info/en


Słowenia
2018

• Sustainable Destinations 2018 award in the Best of the Planet –
Best of Europe category. 

• Global Top 100 Sustainable Destinations Awards: Best 
Sustainable Destination in Europe (winner)

• One of 10 World’s Best Sustaineble Destinations

2019

• four gold and two silver Golden City Gate Awards for 
Excellence at ITB Berlin for promotional and communication 
tools in tourism (Slovenian Tourism Board)

• Sustainable Top 100 Destinations Awards: winners of the best 
sustainable practice (Ljubljana: the Best in Cities category; 
Bled: 2nd place in the Best in Europe; 
5 regions among the 25 finalists of the Best in Europe.

2020

• Sustainable Top 100 Destinations Awards: 9 regions amongst 
the Best in Europe category 

oneplanetblog.com 



Marka: Zrównoważona 
Destynacja, ‚Green Slovenia’

Strategiczne wytyczne dla turystyki:

Slovenia IS green, ACTS green and 
PROMOTES green

Wizja: 

‚Green boutique destination for 5-star 
experiences’ (Strategy of Sustainable Growth 
of Sustainable Tourism 2017-2021)



• Poczuj bicie zielonego serca

Słowenia jest łatwym krajem, w który można się 
zakochać. Dzięki czystym wodami, zielonym lasom i 
urokliwym miasteczkom bez wątpienia cię uwieść. A 
ponieważ my w Słowenii lubimy mówić, że droga do 
serca jest przez żołądek, warto spróbować czegoś 
autentycznego i pysznego.

• Stories from Slovenia

Dołącz do listy naszego comiesięcznego newslettera, 
aby otrzymywać zielony kawałek Słowenii w 
skrzynce i dowiedzieć się o wakacjach, ofertach 
sezonowych, i nadchodzących wydarzeniach.

oneplanetblog.com 

’

‚Slovenia is a 
sustainable 
destination 
of unique 
experiences 
that we enjoy 
sharing with 
you’

Marka: Zrównoważona Destynacja



Zrównoważona destynacja: 
współpraca, wspólne 
planowanie

➢4 makro regiony, 34 destynacje 
DMOs

➢The SLOVENIA GREEN 
CONSORTIUM destynacji i 
biznesów (60+) 

➢Strategy of Sustainable Growth of 
Sustainable Tourism 2017-2021



Zrównoważona 
destynacja: monitoring & 
ewaluacja

Zielony Program Turystyki Słoweńskiej
(The Green Scheme of Slovenian 
Tourism (GSST) model - krajowy 
program oceny i poprawy 
zrównoważonego rozwoju destynacji i 
dostawców usług turystycznych

Narzędzie do sprawnego zarządzania ZT 
na obszarze całej Słowenii (biznes + 
DMOs)



Zrównoważona destynacja: monitoring & ewaluacja

➢Zestaw kryteriów i wytycznych opartych na pilarach ZT (środowisko, 
społeczności lokalne, korzyści ekonomiczne) → badanie, ewaluacja i 
usprawnienie ZT

➢SŁOWENIA GREEN - program certyfikacji i standard jakości

➢Promocja pod marką ‚Slovenia Green’ przez Słoweńską OT

oneplanetblog.com 



"Przełomem dla nas był zdecydowanie rozwój 
Zielonego Programu Turystyki Słoweńskiej (GSST). 
Wcześniej rozmawialiśmy z naszymi 
zainteresowanymi stronami o potrzebie 
zrównoważonych praktyk turystycznych, 
przeprowadziliśmy sporo szkoleń, seminariów, 
badań i opracowaliśmy indywidualne zestawy 
narzędzi. Jednak idea zrównoważonego rozwoju nie 
była w praktyce i nie przynosiła rezultatów.

Następnie postanowiliśmy opracować GSST jako 
krajowy program oceny i poprawy zrównoważonego 
rozwoju naszych destynacji i dostawców usług 
turystycznych. Dzięki ekologicznemu programowi 
turystyki słoweńskiej stworzyliśmy obecnie bardzo 
solidne podstawy dla praktyk zarządzania 
zrównoważonym rozwojem, zarówno dla 
dostawców usług turystycznych, jak i 
przedsiębiorstw

Maja Pak, Head of Slovenian Tourism Board



Dolina Soča – nowa destynacja 

Problemy: 

➢Szybki rozwój (20-25% roczny wzrost), 
infrastruktura nie nadąża lub nie ma 
możliwości akomodacji do nowych 
warunków 

• Soča river (ryby, kajaki, rafting; 1995 –
5 agencji, teraz 70) 

• Brak transportu publicznego → korki, 
parking, zanieczyszczenie

• Sezonowość (96% od kwietnia do 
października)

• Słaba jakość usług (2/3 firm są nowe, 
mało doświadczenia, za szybki rozwój)

European Destinations of Excellence



Zrównoważona turystyka: 
współpraca z interesariuszami

➢Ścisła wspólpraca z SOT (kreowanie świadomomości 
lokalnie że ZT jest potrzebna; pomoc w marketingu)

➢Ścisła współpraca z interesariuszami. Regularne spotkania, 
konsultacje i dyskusje z 3 samorządami oraz z lokalnymi 
biznesami (plany, raporty z działań). Obecnie konsultacje do 
Strategia Turystyki 2019-2025 



Marka: Zrównoważona destynacja

Marketing: zmiana kierunku: 

➢-budowa nowych produktów i 
usług turystycznych na zasadzie ZT;

➢budowanie marki – natura (rzeka); 
wysoka jakość usług; wykorzystanie 
lokalnych festiwali oraz tradycyjnej 
kuchni w promocji; ‚bycie 
zielonym’



Marka: Zrównoważona Destynacja oneplanetblog.com 

To zachęcające, że coraz więcej destynacji kieruje budowanie marki na wspieraniu zrównoważonej turystyki i
zachęcania do odpowiedzialnej podróży. W Europie Słowenia jest jednym z najlepszych przykładów takiego
inteligentnego brandingu destynacji – smart destination branding - mającego na celu poprawę doświadczeń
turysty i przyciągnięcie odpowiednich gości – tych, którzy kochają i doceniają wiele atrakcji przyrodniczych i
kulturalnych. 



TOTA – Thompson Okanagan Tourism Association 
www.totabc.org

oneplanetblog.com 

71, 600 km² (jak Irlandia)



Thompson Okanagan

• Thompson Okanagan region jest jedną z wiodących destynacji 
turystycznych na świecie. W 2010 roku turystyka wygenerowała 
ponad 1,7 miliarda dolarów dla gospodarki regionalnej. 

• 3,5 miliona turystów rocznie; 15 000 osób zatrudnionych w turystyce

• https://www.youtube.com/watch?v=3NA1uYr-
W8M&feature=youtu.be

oneplanetblog.com 

https://www.youtube.com/watch?v=3NA1uYr-W8M&feature=youtu.be


TOTA – Thompson Okanagan Tourism Association oneplanetblog.com 



Zrównoważona destynacja: 
współpraca z interesariuszami; planowanie

10-letnia Regionalna Strategia Rozwoju 
Turystyki: 

• ponad 18-mies konsultacji; ponad 
1800 prywatnych i publicznych 
interesariuszy; 
‘(2010-2012)

• Budowa zaufania ze społecznościami 
lokalnymi: porzucenie modelu 
płatnego członkostwa w TOTA. 

• Komitet Sterujący (12)

• Warsztaty i konsultacje

oneplanetblog.com 

TOTA Tourism Strategy, “Embracing Our Potential”

https://www.totabc.org/regional-strategy


Zrównoważona destynacja: konsultacje

• Strategia, pierwsza tego typu w Ameryce 
Płn: wzór dla rozwoju turystyki regionalnej 

• nadal jest aktualizowana co roku i ewoluuje 
w oparciu o opinie i priorytety 
zainteresowanych stron

Konkretne projekty rozwoju destynacji: 

➢ankiety online, 

➢spotkania twarzą w twarz z kluczowymi 
grupami interesariuszy i liderami 
społeczności, 

➢warsztaty grupowe i wywiady telefoniczne w 
celu określenia potrzeb i priorytetów 
mieszkańców, biznesów oraz turystów.

oneplanetblog.com 



Marka: Zrównoważona Destynacja onelanetblog.com 



Marka: Zrównoważona Destynacja 

Wizja rozwoju destynacji - 2022

Thompson Okanagan będzie odwiedzanym miejscem przez cały rok, z 
silnym i atrakcyjnym wizerunkiem, który jest wyraźnie odróżniany od 
konkurencji. Region będzie dobrze znany z autentyczności i wysokiej 
jakości swoich ofert turystycznych, a także bogactwa kulturowego i 
środowiskowego oraz różnorodności obszarów w nim położonych. 

Przemysł zostanie doceniony za zaangażowanie we współpracę na 
rzecz wzmocnienia zrównoważonej turystyki z korzyścią dla wszystkich. 

oneplanetblog.com 



Marka: Zrównoważona Destynacja 

‚Skoncentrowanie się na 
zrównoważonym rozwoju 
poprzez sformalizowanie 
zasad, które będą podstawą 
rozwoju turystyki i 
działalności gospodarczej 
zainteresowanych stron z 
regionu’

oneplanetblog.com 



Zrównoważona Destynacja: współpraca w marketingu

• ‚Przyjęcie perspektywy zorientowanej na klienta, która opiera się na 
segmentacji rynku, ciągłym monitorowaniu praktyk konkurencji, 
wyników w branży i trendów rynkowych’

• ‚The Remarkable Experiences Program’
• Rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych i wspieranie 

turystyki autochtonicznej
• Platforma marketingowa: promocja lokalnych firm, które promują ZT 

i  odpowiedzialne podróże w swojej ofercie poprze 
thompsonokanagan.com. 

• Produkt: autentyczny, wyrafinowany, dobrej jakości
• https://www.facebook.com/ThompsonOkanagan/videos/6453679727

93062

oneplanetblog.com 

http://www.thompsonokanagan.com/
https://www.facebook.com/ThompsonOkanagan/videos/645367972793062


Zrównoważona Destynacja: monitoring

Kierując się dziesięcioletnim planem:

➢ roczny biznesplan i budżet 

➢Certyfikat Turystyki Biosfery TOTA (TOTA Biosphere 
Tourism Certification)

oneplanetblog.com 



Zrównoważona Destynacja: certyfikacja

Pierwsza destynacja w obu Amerykach: 

Certyfikat Turystyki Biosfery TOTAto dopiero 
początek; kolejne kroki obejmują wd

‚Certyfikacja rożenie rocznego planu działania 
przewidzianego w ramach audytu, aby zapewnić, że 
region będzie nadal posuwać się naprzód w swoich 
bieżących wysiłkach na rzecz pozostania
zrównoważoną destynacją turystyczną i dalszego 
jej rozwoju ’

oneplanetblog.com 



Zrównoważona turystyka: 
przywództwo 

• Lider: Glenn Mandziuk, 
Dyrektor 

• Wizja: wyjść poza 
marketing w stronę 
holistycznego 
zarządzania 

oneplanetblog.com 



Helsinki oneplanetblog.com 



Helsinki oneplanetblog.com 

• W 2017: rekord 4,5 mln 
odwiedzających. 

• Rosnąca renoma zrównoważonej 
destynacji

• Jedna z pierwszych destynacji: 
European Capital of Smart 
Tourism, nagroda Komisji 
Europejskiej (innowacyjne 
rozwiązania w zakresie 
zrównoważonej, dostępnej 
turystyki) 



Zrównoważona destynacja: 
współpraca z interesariuszami

oneplanetblog.com 

• Współpraca 
mieszkańców, miasta, 
przedsiębiorstw i 
biznesów: setki 
uczestniczyło w 
warsztatach i na stronie 
internetowej 
Stadinilmasto.fi, aby 
sformułować plan 
działania miasta, 
Carbon Neutral Helsinki 
2035



Zrównoważona destynacja: 
ochrona środowiska

oneplanetblog.com 

• Carbon free city - zobowiązanie się 
do neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla do 2035 
roku; 

• Członek Sojuszu Miast 
Neutralnych (Carbon Free City 
Alliance)

• Sprawny, ekologiczny transport 
publiczny: eletryczne autobusy, 
skutery i rowery elektryczne, uber 
na łódź



Ponad marketing – co to znaczy? 

Holistyczne, zrównoważone zarządzanie destynacją: 

➢Współpraca z interesariuszami

➢ Sprawna organizacja zarządzająca destynacją

➢ Badanie wpływu turystyki na środowisko naturalne i społeczność 
lokalną (environmental and social impacts)

➢ Promocja zrównoważonej turystyki wśród interesariuszy

➢ Promocja idei zrównoważonej turystyki wśród turystów

oneplanetblog.com 



Zrównoważona destynacja: 
promocja ZT wśród turystów

oneplanetblog.com 

• kampania rady turystycznej miasta ‚Think Sustainably’

• Think Sustainably microsite na stronie internetowej:

• Wskazuje ‚gdzie i co’ jest zrównoważone (restauracje, bary i sklepy), i 
wyjaśnia dlaczego

• Promocja lokalnych ZT biznesów

• Edukacja turystów o ZR (produkcja ubrań; produkcja żywności; 
metody ogrzewania saun etc)

https://www.myhelsinki.fi/en/think-sustainably


Marka: Zrównoważona Destynacja oneplanetblog.com 

‚What does Helsinki feel like?’

• https://www.visitfinland.com/helsinki/

https://www.visitfinland.com/helsinki/


Marka: Storytelling 

HELSINKI BY YUKI

"Kiedy przyjechałam do Helsinek na studia, nie znałam Finów.
Na początku zachowują oni dystans, ale gdy już ich poznasz, są 
przyjaźni.
Helsinki to piękne, zielone miasto nad morzem. To tak, jakby całe 
miasto było planowane w parze z naturą.
Od razu zakochałam się w porach roku, ich kolorach i świeżym 
powietrzu. Wkrótce poczułam się jak w domu.

Najlepsze części Helsinek to plaże, lasy, zielone uliczki i małe stawy. 
Łatwo zauważyć, że Finowie są rzeczywiście częścią natury."

oneplanetblog.com 



Zrównoważona turystyka w Polsce: bariery
Zrównoważona Turystyka – Po Polsku | One Planet Blog on Sustainable 
Tourism

• Brak wzajemnego zaufania i współpracy między interesariuszami – zarówno 
między samorządem lokalnymi i biznesem, jak i między biznesami 
turystycznymi.

• Brak lidera – organizacji lub grupy ludzi rozumiejących potrzebę 
długoterminowego, planowanowanego rozwoju turystyki w destynacji. To 
klasyczny problem destynacji rozwinających się turystycznie gdzie nie ma 
sprawnego DMO (Destination Management Organisation)

• Brak wspólnej promocji i skoordynowanego marketingu małych biznesów –
i często niezdrowa konkurencja

• Brak wykwalifikowanej kadry, brak profesjonalizmu wśród dostawców usług

oneplanetblog.com 
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Zrównoważona turystyka w Polsce:
bariery
• Nikła świadomość lokalnych atutów destynacji które można sprzedać 

turystom, wynikająca często ze słabego zrozumienia potrzeb i 
motywacji nowoczesnego turysty

• Nikła świadomość korzyści ze zrównoważonej turystyki – u wszystkich 
podmiotów (samorząd, biznes, lokalni mieszkańcy ale również turyści)

• Niezrównoważona promocja regionów

• Liczba turystów jako główny wskaźnik sukcesu tyrystycznego (wciąż 
najbardziej liczy się ilość a nie jakość turysty)

oneplanetblog.com 



Zrównoważona turystyka w 
Polsce: światełko w tunelu

• Dobra współpraca (lub chęć – a to już wiele!) 
między biznesami które rozumieją potrzebę 
wspólnego działania (promocja, podział usług) 
w celu dotarcia do większej liczby turystów

• Oparcie na lokalnych produktach

• Prace destynacji nad strategią 
zrównoważonego rozwoju turystyki

• Rosnący trend w ograniczaniu śmieci

oneplanetblog.com 
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Dziękuję za uwagę

marta@oneplanetblog.com 


