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Część 1

Ogólna charakterystyka akcji

Charakterystyka obejmuje:

 podstawowe informacje o akcji

 bezpośrednie (krótkoterminowe) cele akcji

 pośrednie (długoterminowe) cele akcji
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Ogólna charakterystyka akcji

Podstawowe informacje o akcji

 „Poznań za pół ceny!” ma charakter konsumenckiej promocji sprzedaży, należącej do 
instrumentów komunikacji marketingowej miasta Poznania.

 Akcja polega na jednorazowym wspólnym obniżeniu cen usług oferowanych turystom i 
mieszkańcom Poznania o 50% przez podmioty tworzące ofertę turystyczną miasta i 
zaangażowane w akcję.

 Czas trwania imprezy jest ściśle określony i obejmuje dwa dni weekendu w czerwcu: sobotę 
i niedzielę 4-5 czerwca.

 Akcja jest koordynowana przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną i realizowana 
na zasadzie partnerstwa międzypodmiotowego.
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Ogólna charakterystyka akcji

Bezpośrednie (krótkoterminowe) cele akcji

 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Poznań w czasie weekendu 4/5 czerwca.

 Zwiększenie liczby mieszkańców Poznania i okolic podejmujących aktywność rekreacyjną 
oraz korzystających z oferty kulturalnej i gastronomicznej miasta na terenie aglomeracji w 
czasie długiego weekendu majowego.

 Przedstawienie osobom biorącym udział w wydarzeniu oraz opinii publicznej możliwości 
spędzenia wolnego czasu w Poznaniu i okolicach.

 Rozpropagowanie w środkach masowego przekazu informacji na temat potencjału 
turystycznego i kulturowego Poznania.

 Zachęcenie podmiotów z branży turystycznej do zwiększania aktywności marketingowej i 
uelastyczniania swoich ofert.
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Ogólna charakterystyka akcji

Pośrednie (długoterminowe) cele akcji

 Zmiana nawyków spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta – zwiększenie 
aktywności kulturowej i popytu na usługi gastronomiczne.

 Tworzenie wizerunku Poznania jako docelowego miejsca podróży weekendowych (tzw. city 
breaks), a przez to zwiększenie ruchu turystycznego w weekendy.

 Zmiana wizerunku Poznania z miasta tylko biznesowego na miasto o bogatej ofercie 
turystycznej oraz pełnego wydarzeń.

 Unowocześnienie wizerunku Poznaniaków poprzez weryfikację formy przedstawienia ich 
cech i nawyków (oszczędność, uporządkowanie, przewidywalność itp.).

 Zróżnicowanie produktu turystycznego miasta.

 Zwiększenie rozmiarów popytu turystycznego zarówno w zakresie ilościowym (liczba 
odwiedzających miasto), jak i wartościowym (zwiększenie wydatków odwiedzających).
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Część 2

Wyniki badania uczestników akcji

Prezentowany zakres informacji:

 struktura uczestników akcji

 źródła informacji o akcji

 wykorzystanie oferty dostępnej w czasie akcji

 opinie uczestników na temat akcji

 ocena oferty turystycznej Poznania przez uczestników akcji

 znajomość hasła promującego Poznań
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Liczba przeprowadzonych i 
zakwalifikowanych kwestionariuszy: 471 
(próba reprezentatywna).

 Największą grupę stanowili mieszkańcy 
Poznania i okolic oraz osoby studiujące 
w Poznaniu - 75% (w dalszej analizie 
będą traktowane jako podgrupa 
mieszkańców miasta).

 ¼ uczestników akcji to osoby 
przyjezdne, przy czym większość z nich 
(niemal 60%) to osoby nocujące w 
Poznaniu. 

 Turyści stanowili większość 
przyjezdnych z zagranicy (92,3%) i 
pozostałych województw, m.in. 
dolnośląskiego (100%), pomorskiego 
(87,5%), mazowieckiego (82,4%) i 
zachodniopomorskiego (71,4%).

 Odwiedzający jednodniowi stanowili 
ponad 86% gości z województwa 
wielkopolskiego.
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Podobnie jak w latach ubiegłych, 
największy udział w strukturze 
uczestników akcji mieli mieszkańcy 
Poznania i okolic (razem z osobami 
studiującymi w Poznaniu). Jednak w 
porównaniu do akcji w 2010 roku udział 
ten wzrósł o 15 pkt. proc.

 Udział uczestników przyjezdnych w 
porównaniu do roku ubiegłego jest 
mniejszy o 16 pkt. proc. Spadek w 
największym stopniu dotyczy turystów 
(uczestników nocujących w Poznaniu).

 Przyczyn tego stanu należy upatrywać 
w terminie akcji, który br. nie przypadał 
w czasie tzw. „długiego weekendu”.
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 11,2% uczestników przyjezdnych 
stanowiły osoby przyjeżdżające z 
zagranicy. To o 2,3 pkt. proc. mniej w 
niż w roku ubiegłym. Należy jednak 
podkreślić, że w tym roku 
zdecydowaną większość z nich –
aż 77% – stanowili realni turyści, 
a nie Polacy mieszkający za granicą 
(których rok temu było aż 38% w tej 
grupie).

 Najwięcej cudzoziemców przyjechało z 
Niemiec (25%). Ponadto niecałe 17% 
stanowili goście z Hiszpanii a po 8% z 
takich krajów, jak Włochy, Francja, 
Belgia, Holandia, Szwecja, Turcja, 
Gruzja.

 Odwiedzający krajowi stanowili 98% 
ogółu turystów i odwiedzających 
jednodniowych, przy czym najliczniej 
przyjeżdżali oni z województw 
wielkopolskiego, mazowieckiego i 
kujawsko-pomorskiego.
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Turyści (uczestnicy akcji korzystający z 
noclegu) przyjechali głównie z 
województw: z mazowieckiego (20%), 
kujawsko-pomorskiego (13%), 
pomorskiego (10%), 
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego 
(po 7%) i z zagranicy (ponad 17% 
turystów).

 Odwiedzający jednodniowi przyjechali 
głównie z województwa 
wielkopolskiego (53%) i kujawsko-
pomorskiego (13%).
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Niemal 39% turystów i odwiedzających 
jednodniowych spędziło weekend w 
Poznaniu ze względu na akcję Poznań 
za pół ceny!

 W grupie turystów udział ten był 
większy i wynosił 42% (w roku 2010 –
45,5%).

 Wśród odwiedzających jednodniowych 
osób przybyłych ze względu na akcję 
było 34%. To znacznie mniej niż 
podczas zeszłorocznej edycji akcji 
(56%) i tyle samo, ile w roku 2009.
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Ponad połowa turystów uczestniczących 
w akcji, to osoby nocujące w hotelu lub 
hostelu, a ponad 46% – u krewnych lub 
znajomych.

 Znaczna większość turystów, którzy 
przyjechali ze względu na akcję Poznań 
za pół ceny! (69%) nocowała w hotelu 
lub hostelu, a zaledwie 31% u 
krewnych lub znajomych.

 W przypadku pozostałych turystów 
relacja jest przeciwna: 37,5% nocowało 
w hotelu lub hostelu a 57,5% u 
krewnych lub znajomych.
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Wyniki badania uczestników akcji

Struktura uczestników

 Uczestnicy akcji to głównie ludzie 
młodzi - ponad połowa nie skończyła 
31 lat a niemal 1/4 mieści się w 
przedziale 31-40 lat.

 Aż 13% uczestników nie odpowiedziało 
na pytanie dotyczące wieku.

 Relatywnie niska jest liczba osób 
powyżej 40 lat –stanowią oni niecałe 
10% wszystkich uczestników.
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Wyniki badania uczestników akcji

Źródła informacji o akcji

 Ponad 17% wszystkich uczestników 
tegorocznej edycji akcji uczestniczyło w 
niej w roku poprzednim (udział ten 
wzrósł w stosunku do roku 2010 o 
niecałe 4 punkty proc.). Największy 
udział stałych uczestników występuje 
wśród mieszkańców, najmniejszy wśród 
odwiedzających jednodniowych.

 Ponad 78% mieszkańców nie brało 
udziału w poprzedniej edycji akcji i jest 
to identyczna wartość, jak w roku 
ubiegłym.

 Rośnie natomiast udział turystów i 
odwiedzających jednodniowych, którzy 
uczestniczą w akcji po raz kolejny z 
rzędu (ogółem wzrost z 3,9 do 6,9% w 
porównaniu do 2010 roku). Świadczy to 
o tworzeniu się wśród gości grupy 
„stałych klientów” akcji.
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Wyniki badania uczestników akcji

Źródła informacji o akcji

 Istotną informacją jest to, że udział w 
kolejnych edycjach akcji jest 
uzależniony od miejsca zamieszkania 
uczestników – im większa odległość od 
Poznania, tym udział ten jest mniejszy.

 Dlatego udział ten jest największy 
wśród mieszkańców Poznania i okolic 
(ponad 20%) oraz odwiedzających z 
województwa wielkopolskiego (17%), 
podczas gdy wśród odwiedzających z 
zagranicy i pozostałych regionów Polski 
jest zdecydowanie niższy.

 Spośród osób, których przyjazd miał 
związek z uczestnictwem w tegorocznej 
edycji akcji, 15,6% brało w niej udział 
także w 2010 roku. W przypadku 
pozostałych osób przyjezdnych udział 
ten wyniósł zaledwie 1,4%.
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Wyniki badania uczestników akcji

Źródła informacji o akcji

 Największa część uczestników akcji 
dowiedziała się o niej z telewizji, radia 
lub prasy (35% osób wskazało na co 
najmniej jedno z nich) oraz publikacji 
internetowych (27,6%).

 Istotną rolę odegrały też akcje 
reklamowe w Internecie (bannery, film 
promocyjny) oraz profil akcji na 
Facebook’u (łącznie wskazało na nie 
21%, przy czym najmniej – 5% –
dotyczyło filmu).

 Ponad 15% osób (w ub. roku 12%) 
uzyskało informacje o akcji z oficjalnych 
serwisów akcji (na stronach poznan.pl 
otowakacje.pl).

 Większej roli nie odegrały zawieszki 
uliczne, citylighty, ulotki z targów czy 
mapy rozdawane w punktach „IT”.

 Jednocześnie ponad ¼ uczestników 
informacje o akcji uzyskała od 
krewnych lub znajomych (dla połowy z 
nich było to jedyne źródło informacji).

 15,5% uczestników nie wiedziało 
wcześniej o akcji (dowiedziało się w 
trakcie jej trwania). To znacznie więcej, 
niż w roku ubiegłym (5,5%).
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Wyniki badania uczestników akcji

Źródła informacji o akcji

 Dla mieszkańców Poznania i 
Wielkopolski głównym źródłem 
informacji o akcji były media 
(odpowiednio 40% i 38%).

 W przypadku pozostałych grup 
przyjezdnych najważniejszym źródłem 
informacji byli krewni i znajomi (31%).

 Również ¼ mieszkańców uzyskała 
wiedzę o akcji od krewnych i 
znajomych. Ważniejszym źródłem były 
jednak publikacje i reklamy internetowe 
(30% i 24%). Były one też dość istotne 
dla przyjezdnych krajowych (głównie 
spoza Wielkopolski).

 Serwisy internetowe akcji w 
największym stopniu były 
wykorzystywane przez mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski (17%).

 61,5% cudzoziemców biorących udział 
w akcji nie wiedziało o niej wcześniej.

 Niemal połowa uczestników, których 
przyjazd do Poznania nie miał związku z 
akcją Poznań za pół ceny!, w ogóle o 
niej nie wiedziała.
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Wyniki badania uczestników akcji

Wykorzystanie oferty

 Podobnie jak w roku ubiegłym 
największym zainteresowaniem cieszyły 
się obiekty gastronomiczne (ponad 
62% uczestników zadeklarowało 
skorzystanie lub zamiar skorzystania z 
ich oferty).

 W dalszej kolejności należy wymienić 
Nowe Zoo i Palmiarnię (niecałe 47% 
wskazań) oraz ofertę wycieczek, 
zwiedzania obiektów z przewodnikiem i 
takie imprezy jak Weekend Forteczny 
czy Dni Otwarte CSWL (44% wskazań, 
w tym samo CSWL – 18%).

 Również muzea cieszyły się dużym 
zainteresowaniem (30,6%).

 Ponad 6% uczestników skorzystało z 
promocyjnej oferty noclegowej 
(przeciętna ilość noclegów za pół ceny 
wynosi ok. 1,6).
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Wyniki badania uczestników akcji

Wykorzystanie oferty

 Zainteresowanie ofertą obiektów 
gastronomicznych w szczególności 
dotyczy cudzoziemców (prawie 85%) i 
przyjezdnych spoza Wielkopolski 
(73%).

 Nowe Zoo i Palmiarnia przyciągały 
głównie mieszkańców Wielkopolski (aż 
69% - większość z nich stanowią 
odwiedzający jednodniowi), ale również 
przyjezdnych z pozostałych regionów 
(65%) i oczywiście mieszkańców 
Poznania (45%).

 Muzea najchętniej odwiedzali 
cudzoziemcy (61,5%), w najmniejszym 
stopniu odwiedzający w woj. 
wielkopolskiego (17%).

 Z oferty noclegowej za pół ceny 
skorzystało 46% cudzoziemców i ponad 
31% odwiedzających spoza 
Wielkopolski.
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Wyniki badania uczestników akcji

Wykorzystanie oferty

 Osoby, dla których udział w akcji był 
celem pobytu w Poznaniu, w większym 
stopniu korzystały z oferty noclegów  
(44% w porównaniu do 13% 
pozostałych).

 Także oferta zwiedzania miasta, 
obiektów i fortów z przewodnikiem, 
CSWL, muzeów oraz teatru i kina 
wykorzystywana była częściej przez 
osoby przyjeżdżające specjalnie na 
akcję.
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Podsumowanie akcji

 Podobnie jak rok temu najwięcej osób 
jako zalety akcji wymieniło niższe ceny i 
darmowe wstępy (prawie 60%) a 
następnie na promocję miasta, 
przyciąganie turystów itp. (niemal 
20%).

 Wymieniano też dostępność obiektów, 
które nie są dostępne do zwiedzania na 
co dzień (prawie 10%) i szeroką ofertę 
atrakcji udostępnionych w ramach 
akcji.

 Pozostałe zalety to: możliwość lepszego 
poznania miasta, aktywacja i zachęta 
do wyjścia z domu itp.

 Podobne opinie wyrażali też uczestnicy 
zeszłorocznej edycji akcji.

 Nie zanotowano różnic w 
odpowiedziach ze względu na typ 
uczestnika oraz kierunek przyjazdu.
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Podsumowanie akcji

 Zalety wskazane przez osoby 
odwiedzające Poznań ze względu na 
chęć uczestnictwa w akcji Poznań za 
pół ceny! stanowią główny motyw tych 
przyjazdów. Są to przede wszystkim 
niższe ceny (69%) oraz atrakcyjna 
oferta (11%), choć jednocześnie osoby 
te wskazują także na efekt promocyjny 
akcji (20%).

 Osoby przyjeżdżające do Poznania 
niezależnie od akcji nie dostrzegają 
różnorodności oferty (niecałe 3% 
wskazań). Jednocześnie również one 
wskazały przede wszystkim atrakcyjne 
ceny oraz efekt promocyjny.
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Podsumowanie akcji

 Wymieniane przez uczestników wady 
akcji to: tłok, tłum (ponad 15%) oraz 
kolejki, korki i brak miejsc (prawie 8%). 
Odpowiedzi te są podobne jak w roku 
ubiegłym, były jednak wskazywane 
rzadziej (odpowiednio 20% i 9% w 
2010 roku).

 Zbyt mała liczba podmiotów biorących 
udział w akcji wskazywana była o 
połowę rzadziej niż w roku ubiegłym 
(5,7%).

 Niecałe 5% uczestników wskazało na 
słabą promocję akcji, a ponad 2% na 
słabą informację na temat akcji i 
oznakowanie podmiotów.

 Inne wskazania (3,6%) dotyczą 
najczęściej różnego rodzaju problemów 
organizacyjnych.
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Podsumowanie akcji

 85% wszystkich uczestników deklaruje 
zamiar ponownego uczestnictwa w akcji 
Poznań za pół ceny! (61% w sposób 
zdecydowany).

 Bardziej zdecydowani w tej kwestii są 
mieszkańcy Poznania i okolic (90% 
zamierza uczestniczyć, przy czym aż 
70% zdecydowanie) niż przyjezdni 
(zamierza 3/4 odwiedzających 
jednodniowych i 2/3 turystów.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

turyści odwiedzający

jednodniowi

mieszkańcy

31,9 34,0

70,4

34,8

40,4

19,7

5,8

6,4

2,3

1,4

0,0

1,1

Zamiar uczestnictwa w kolejnej edycji akcji (%)

"nie wiem"

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak



26

Wyniki badania uczestników akcji

Podsumowanie akcji

 Potwierdza się, że udział w kolejnych 
edycjach akcji jest uzależniony od 
miejsca zamieszkania uczestników – im 
większa odległość od Poznania, tym 
zamiar uczestnictwa deklaruje mniejsza 
część uczestników.

 Najsilniej zamiar uczestnictwa deklarują 
mieszkańcy Poznania i okolic (90% 
wskazań), a najsłabszy – goście z 
zagranicy (54%).
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Podsumowanie akcji

 Większe zainteresowanie 
uczestnictwem w kolejnej edycji akcji 
wykazują osoby, których przyjazd do 
Poznania miał związek z akcją Poznań 
za pół ceny! (86% pozytywnych 
deklaracji). Świadczy to o ich 
pozytywnej ocenie przebiegu akcji.

 59% osób, które odwiedziły Poznań 
niezależnie od akcji, zadeklarowało 
zamiar uczestnictwa w kolejnej edycji 
akcji.
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Atrakcyjność turystyczna

 Uczestnicy akcji ocenili w skali od 1 do 
10 atrakcyjność turystyczną Poznania 
przeciętnie na 7,63.

 Ocena średnia jest niższa o 0,5 stopnia 
w porównaniu do ubiegłego roku.

 Wyniki różnią się od średniej przeciętnie 
o ±1,42.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,4 0,4
1,3

2,8

6,8

11,9

20,0

25,9

11,0

19,5

Rozkład ocen atrakcyjności miasta (%)



29

Wyniki badania uczestników akcji

Atrakcyjność turystyczna

 Podobnie jak w latach ubiegłych można 
zaobserwować, że nieco wyżej oceniają 
atrakcyjność turystyczną Poznania 
turyści i odwiedzający jednodniowi 
(odpowiednio 7,88 i 7,62) niż 
mieszkańcy Poznania i okolic (7,58).

 Jeśli chodzi o uczestników 
przyjezdnych, to wyższa ocena 
atrakcyjności turystycznej miasta wiąże 
się z kierunkiem przyjazdu (większą 
odległością): najwyżej oceniają Poznań 
goście z zagranicy (8,00), najniżej z 
woj. wielkopolskiego (7,52). 
Odwiedzający z pozostałych 
województw oceniają atrakcyjność 
Poznania średnio na 7,77.
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Atrakcyjność turystyczna

 Wysoka ocena atrakcyjności 
turystycznej Poznania przełożyła się na 
deklarowany zamiar kolejnego 
odwiedzenia miasta w celach 
turystycznych.

 2/3 odwiedzających nocujących w 
Poznaniu oraz 62% odwiedzających 
jednodniowych wyraża zamiar 
spędzenia turystycznie weekendu w 
Poznaniu w ciągu roku.

 Są to nieco lepsze wyniki w porównaniu 
do zeszłorocznych, przy czym w 
przeciwieństwie do roku poprzedniego 
w większym stopniu zamiar ten 
deklarują turyści.
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Atrakcyjność turystyczna

 Warto podkreślić, że aż 83% 
Wielkopolan zamierza spędzić 
turystycznie weekend w Poznaniu w 
ciągu roku.

 77% cudzoziemców deklaruje taki 
zamiar w stopniu zdecydowanym lub 
niezdecydowanym.

 W przypadku odwiedzających z 
pozostałych regionów Polski zamiar ten 
deklaruje znacznie mniej: 57% 
respondentów.
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Atrakcyjność turystyczna

 90% uczestników zamierza zachęcać 
swoich znajomych i krewnych do 
odwiedzenia Poznania w celach 
turystycznych.

 Wśród nich jest 90% mieszkańców 
Poznania i okolic oraz niecałe 97% 
Wielkopolan.

 W odniesieniu do gości z pozostałych 
województw oraz zagranicy wartości te 
są nieco mniejsze: odpowiednio 90% i 
85%.

 Różnica pomiędzy obiema grupami 
dotyczy zdecydowanej deklaracji, która 
w pierwszym przypadku wynosi 
odpowiednio 68% i 69%, a w drugim –
50% i 46%.
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Znajomość hasła promocyjnego

 Dodatkowo zbadano wśród uczestników 
akcji stopień rozpoznawalności hasła 
promującego miasto: „Poznań – miasto 
know-how”. Badaniem objęto zarówno 
mieszkańców Poznania i okolic (445 
osób), jak i odwiedzających krajowych 
(turystów i odwiedzających 
jednodniowych – łącznie 126 osób).

 Zdecydowana większość mieszkańców 
zna hasło promujące Poznań (82%).

 Wśród osób spoza Poznania znajomość 
hasła wyniosła średnio 42% i była 
większa w grupie odwiedzających 
jednodniowych (48,4%) niż turystów 
(35,5%).
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Znajomość hasła promocyjnego

 Wśród osób, które wyraziły swoją 
opinię na temat hasła „Poznań – miasto 
know-how” przeważają oceny 
pozytywne: hasło podoba się niemal 
2/3 osób przyjezdnych oraz 56% 
mieszkańców Poznania i okoli.

 Największy udział ocen negatywnych 
odnotowano w grupie mieszkańców 
Poznania i okolic – 32% z nich 
stwierdziło, że hasło im się nie podoba 
(raczej lub zdecydowanie). W 
przypadku osób przyjezdnych udział ten 
jest ponad dwukrotnie mniejszy.
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Część 3

Wyniki badania partnerów akcji

Prezentowany zakres informacji:

 Struktura podmiotów biorących udział w akcji

 Zrealizowany popyt na usługi partnerów

 Oszacowanie ogólnej liczby uczestników akcji

 Ocena akcji przez partnerów

 Zainteresowanie partnerów dalszą współpracą
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Struktura podmiotów

 W tegorocznej edycji akcji uczestniczyło 
130 podmiotów (o 13% więcej niż 
w roku ubiegłym).

 Ponownie największą grupę stanowiły 
obiekty gastronomiczne (niemal 44% 
ogółu) i hotelarskie (27%).

 Kategoria muzea, wycieczki obejmuje 
także imprezy towarzyszące: Dni 
Otwarte CSWL (w Muzeum Broni 
Pancernej) i Weekend Forteczny (w 
Forcie I).

 W grupie pozostałych podmiotów 
znajdują się Nowe Zoo i Palmiarnia, 
obiekty rekreacyjne i Spa, kulturalne 
(teatr, ki-no), usługi transportowe oraz 
Wydawnictwo Miejskie Posnania 
(wyprzedaż książek).
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Zrealizowany popyt

 Hotele wynajęły w sumie 978 
pokoi w ramach akcji, co stanowi 
liczbę niższą o 22% w porównaniu z 
poprzednią edycją.

 W porównaniu do weekendu 
poprzedzającego akcję wynajęto 
średnio o 26% więcej pokoi. Oznacza to 
wzrost stopnia wykorzystania 
potencjału usługowego obiektów z 
43,9% do 55,3%.

 Stopień wykorzystania był o niemal 6 
pkt. proc. wyższy od ubiegłorocznego, 
jednak zanotowany wzrost sprzedaży w 
stosunku do okresu porównywanego 
jest znacznie niższy niż w roku 2010 (w 
którym odnotowano 2,5-krotny wzrost). 
Wynika to z większej frekwencji w 
okresie porównywanym.

 Pokoje wynajęte w ramach oferty 
promocyjnej stanowiły 31% ogólnej 
liczby pokoi wynajętych w weekend, na 
który przypadała akcja (o 11 pkt. proc. 
mniej niż w ubiegłym roku).
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Zrealizowany popyt

 Analizując dane z hoteli, hosteli i 
apartamentów w odniesieniu do liczby 
gości można stwierdzić średnio o 19% 
większą liczbę gości w porównaniu do 
weekendu poprzedzającego akcję.

 Goście korzystający z oferty 
promocyjnej stanowili 35,5% ogólnej 
liczby gości nocujących w partnerskich 
obiektach noclegowych podczas 
weekendu „za pół ceny”.
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Zrealizowany popyt

 Restauracje obsłużyły w sumie 
ponad 20 tysięcy klientów ramach 
akcji. Taki sam poziom osiągnięto w 
poprzedniej akcji.

 W obiektach gastronomicznych 
obsłużono średnio 2,4 razy więcej 
klientów w porównaniu do weekendu 
poprzedzającego akcję (nieco mniej niż 
w roku 2010, w którym odnotowano 
2,6-krotny wzrost).

 Klienci korzystający z oferty 
promocyjnej stanowili niecałe 86% 
ogółu klientów w ten weekend (o 1 pkt. 
proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej 
edycji akcji).
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Zrealizowany popyt

 Z oferty muzeów i wycieczek 
skorzystało 12,7 tysięcy osób, o 
25% mniej niż w poprzedniej edycji.

 W porównaniu do weekendu 
poprzedzającego akcję zanotowano 
średnio 4,3 razy więcej zwiedzających 
(w roku 2010 – 5,3 razy). Taki wzrost 
jest w znacznej mierze wynikiem tego, 
że wiele atrakcji (wycieczki i zwiedzanie 
z przewodnikiem) przygotowano 
specjalnie na tę akcję. W szczególności 
dotyczy to towarzyszących imprez 
zorganizowanych specjalnie w trakcie 
trwania akcji (Dni Otwarte CSWL w 
Muzeum Broni Pancernej i Weekend 
Forteczny w udostępnionym do 
zwiedzania Forcie I), w których 
uczestniczyło 8 tys. osób.

 Same muzea (bez Muzea Broni 
Pancernej) odwiedziło o 60% więcej 
osób w porównaniu do wcześniejszego 
weekendu.

 Zwiedzający korzystający z oferty 
promocyjnej stanowili niemal 90%ogółu 
zwiedzających w ten weekend.
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Zrealizowany popyt

 Nowe Zoo i Palmiarnię odwiedziło 
podczas tegorocznej akcji 10,5 tys. 
osób. To o niemal 14 tys. mniej, niż w 
roku ubiegłym i różnica ta niemal w 
całości dotyczy Nowego Zoo. 

 Należy pamiętać, że rekordowo wysoka 
liczba odwiedzających Nowe Zoo w 
roku ubiegłym była spowodowana 
otwarciem Słoniarni, stanowiącej dla 
mieszkańców Poznania (i nie tylko) 
nową i chętnie odwiedzaną atrakcję.

 Podczas weekendu PZPC Nowe Zoo i 
Palmiarnię odwiedziło 2-krotnie więcej 
gości niż tydzień wcześniej.
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Zrealizowany popyt

 Największa zmiana w stosunku do roku 
ubiegłego dotyczy tej grupy 
podmiotów, których usługi stanowią 
głównie element uzupełniający 
pozostałą ofertę. Podczas tegorocznej 
akcji sprzedano ponad 7,9 tys. 
usług, tj. o 5 tys. więcej niż w roku 
ubiegłym.

 Należy pamiętać, że w sumie tej 
zawiera się również promocyjna  
(jednorazowa) akcja wyprzedaży 
książek Wydawnictwa Miejskiego 
Wydaje się jednak, że pozytywny efekt 
wynika z poszerzenia oferty o nowe 
podmioty, takie jak: usługi taxi czy 
oferta kulturalna (Teatr Polski, Kino 
5D).

 O pozytywnych zmianach świadczy 
zmiana w strukturze sprzedaży: o ile w 
roku ubiegłym sprzedaż promocyjna 
stanowiła tylko 16,7% ogółu, to w 
bieżącym roku jej udział wynosił już 
niemal 52%.
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Ogólna liczba uczestników

 Podsumowując dane dot. 
zrealizowanego popytu można 
powiedzieć, że w ramach akcji Poznań 
za pół ceny! obsłużono łącznie 49 575 
osób.

 Najwięcej osób skorzystało z oferty 
gastronomicznej (41%), a udział hoteli 
w liczbie obsłużonych osób wyniósł 
3,6% (podobnie jak w roku ubiegłym).

 Podana liczba to liczba „osobousług” –
w rzeczywistości osób było mniej, gdyż 
każda mogła korzystać z kilku usług lub 
kilkakrotnie z tej samej usługi.
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Ogólna liczba uczestników

 W porównaniu do zeszłorocznej edycji 
akcji obsłużono o 15,5 tys. osób mniej 
(spadek o 24%).

 Należy pamiętać, że spadek ten niemal 
w całości wynika z mniejszej liczby 
osób odwiedzających Nowe Zoo, co ma 
związek z zeszłorocznym efektem  
otwarcia Słoniarni.

 Liczba obsłużonych osób jest ponad 2-
krotnie wyższa niż w roku 2009.
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Ogólna liczba uczestników

 Na podstawie liczby udzielonych osobo-
noclegów, przeciętnej liczby noclegów 
uczestników akcji oraz udziału osób 
nocujących za pół ceny w całej 
populacji oszacowano liczbę 
uczestników na 17,9 tys. osób 
(kolumna 1).

 Na podstawie przeciętnej liczby atrakcji, 
z których korzystanie zadeklarowali 
uczestnicy, liczbę uczestników 
oszacowano na 20,9 tys. osób 
(kolumna 2). Uczestnicy mogli jednak 
wielokrotnie korzystać z tej samej 
atrakcji (dotyczy gł. zakupu wielu 
książek i posiłków), co ma wpływ na 
wynik oszacowania.

 Na podstawie liczby osób obsłużonych 
wyłącznie przez Nowe Zoo i Palmiarnię 
lub CSWL i Centrum Wycieczkowe Lech 
(miejsca odwiedzanie jednokrotnie 
podczas akcji) oraz udziału osób 
deklarujących ich odwiedzenie w całej 
populacji, liczbę uczestników ustalono 
odpowiednio na 22,6 tys. i 21,3 tys. 
osób.
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Ocena korzyści z akcji

 Według partnerów akcji największe 
korzyści odniosło miasto Poznań jako 
całość, duże korzyści odniosła też sama 
PLOT.

 Spośród podmiotów uczestniczących w 
akcji największe korzyści miały wg 
respondentów odnieść muzea i obiekty 
biletowane oraz restauracje. Hotele i 
pozostałe podmioty miały odnieść mniej 
korzyści.

 Na tle tych ocen nieco niżej 
respondenci ocenili korzyści odniesione 
reprezentowany przez siebie podmiot.

 Struktura odpowiedzi jest identyczna, 
jak w roku ubiegłym, zwraca jedynie 
uwagę nieco niższy ogólny poziom ocen 
w stosunku do roku ubiegłego, 
szczególnie w odniesieniu do samego 
podmiotu-respondenta (średnio o 0,28 
niżej) i miasta Poznania jako całości (o 
0,22).
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Ocena korzyści z akcji

 Dla hoteli i restauracji największą 
korzyścią uzyskiwaną dzięki 
uczestnictwu w akcji była reklama i 
promocja obiektu (hotelu, lokalu) i jego 
oferty. W szczególności dotyczyło to 
obiektów gastronomicznych, dla których 
jest to sposób dotarcia do nowych 
klientów, na zaistnienie w ich 
świadomości.

 Zdecydowanie mniejsze znaczenie miał 
wzrost liczby gości czy klientów (ten 
element częściej wskazywały hotele, 
dla których akcja stwarza możliwość 
zwiększenia stopnia wykorzystania 
potencjału usługowego).

 Ponadto jako na korzyść wskazywano 
tez promocję miasta.

 Muzea, obiekty biletowane i pozostałe 
podmioty nie wskazały żadnych 
szczególnych korzyści z uczestnictwa 
ich podmiotów w akcji.
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Ocena korzyści z akcji

 Oceny korzyści własnych były w 
większości niższe od ocen dla 
pozostałych podmiotów tego samego 
typu (w zależności od typu podmiotu 
rozbieżności te wynosiły od 0,2 –
restauracje – do aż 0,57 – muzea i 
organizatorzy wycieczek).

 Najwyżej korzyści własne i jednocześnie 
dla innych podmiotów tego samego 
typu oceniają obiekty gastronomiczne 
(w zeszłym roku: muzea i organizatorzy 
wycieczek).

 W porównaniu do roku ubiegłego 
największy spadek oceny korzyści 
własnych odnotowano w przypadku 
muzeów i organizatorów wycieczek (o 
0,85 pkt.), wzrost odnotowały 
natomiast podmioty „pozostałe” (o 0,2).
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Ocena korzyści z akcji

 Podobnie jak w roku ubiegłym ocena 
korzyści dla własnej kategorii 
podmiotów na tle pozostałych była 
najniższa w przypadku obiektów z 
kategorii „pozostałe” i – w mniejszym 
stopniu – hoteli.

 Również podobnie jak rok temu, z 
perspektywy obiektów 
gastronomicznych obiekty innego typu 
odnoszą nieco mniejsze korzyści od 
nich.

 Nastąpiła negatywna zmiana w 
postrzeganiu korzyści odnoszonych 
przez muzea i organizatorów wycieczek 
– w ubiegłym roku oceniały je wyżej niż 
dla pozostałych podmiotów.
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Ocena organizacji akcji

 Kolejnym ważnym elementem jest 
ocena poziomu organizacji akcji. 
Średnia ocena jest dość wysoka i 
wynosi 4,0 (rok temu 4,2).

 Najwyżej poziom organizacji akcji 
oceniają muzea (to kolejny rok z rzędu, 
w którym ta ocena rośnie – jeszcze 2 
lata temu muzea były w tym zakresie 
najbardziej krytyczne).

 Najniżej organizację akcji oceniają 
ponownie „pozostałe” podmioty.
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Ocena organizacji akcji

 Przeciętna ocena jakości współpracy z 
koordynatorem akcji – PLOT – jest 
wysoka (podobnie jak w latach 
ubiegłych) i wynosi 4,38.

 Nie ma też większych różnic w ocenach 
pomiędzy poszczególnymi typami 
podmiotów – po raz kolejny można 
zaobserwować lepsze oceny 
wystawione przez muzea.
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Ocena organizacji akcji

 Podobnie jak w latach ubiegłych 
najniżej oceniana jest kampania 
informacyjno-promocyjna prowadzona 
przed akcją: średnio 3,8 (o 0,1 niżej niż 
przed rokiem).

 Stosunkowo wysoko ją restauracje, a 
zdecydowanie najniżej – hotele.
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Ocena organizacji akcji

Największe problemy podczas organizacji akcji to według respondentów:

 zbyt mała i zbyt późno przeprowadzona kampania promocyjna akcji (6 wskazań),

 niedostarczenie lub zbyt późne dostarczenie materiałów informacyjnych i promujących akcję (ulotek, 
plakatów – 4 wskazania),

 problemy z dodawaniem ogłoszenia podmiotu do listy (1 wskazanie), interfejsem otoWakacje.pl (1 
wskazanie) i zbyt późnym przystąpieniem do akcji i pojawieniem się w materiałach inf. (1 wskazanie),

 problemy związane z udostępnianiem obiektu nienależącego do organizatora (1 wskazanie).

Największe problemy pojawiające się w trakcie trwania akcji to według respondentów:

 straty związane z wymuszaniem zniżek przez gości, którzy i tak mieli nocować w hotelu (2 wskazania),

 straty poniesione w związku z organizacją akcji i stosowaniem zniżek w terminie, w którym i tak jest 
nadmiar klientów (Jarmark Świętojański) – dotyczy głównie restauracji (3 wskazania),

 nadmiar klientów do obsługi skutkował też brakiem wolnych miejsc (3 wskazania) oraz kolejkami, które 
wywoływały zniecierpliwienie klientów (3 wskazania), powodował też problemy logistyczne związane 
koniecznością zapewnienia dostaw dla tak dużej liczby klientów (1 wskazanie),

 pojawiały się też informacje o rezygnacjach klientów ze względu na przepełnienie (1 wskazanie), a także 
o nieuczciwości niektórych podmiotów w zakresie stosowania zniżek dla klientów (2 wskazania).
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Ocena organizacji akcji

Propozycje zmian i ulepszeń w kolejnej edycji akcji (2012) według respondentów:

 zmiana terminu akcji tak, aby nie przypadał w czasie, gdy obiekty są przepełnione (jak podczas 
Jarmarku Świętojańskiego), a przynajmniej powrót do weekendu po święcie Bożego Ciała (6 wskazań),

 wcześniejsze ustalenie terminu akcji i poinformowanie i niej podmiotów (6 wskazań) oraz wcześniejsze 
dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych (4 wskazania) i ogólnie lepsza komunikacja i 
koordynacja działań (2 wskazania),

 wcześniejsza i bardziej intensywna kampania promocyjno-informacyjna o akcji (szczególnie w mediach), 
także za granicą (15 wskazań),

 lepsze oznakowanie obiektów biorących udział w akcji (2 wskazania),

 lepsze uwidocznienie informacji o akcji na stronach miejskich (1 wskazanie), większa koncentracja na 
ofercie innej niż noclegowa i gastronomiczna (1 wskazanie), skuteczniejsza informacja o zakresie 
promocji (1 wskazanie) i zbudowanie własnego portalu internetowego akcji (1 wskazanie),

 weryfikacja wiarygodności ofert podmiotów (w szczególności restauracji), kontrola jakości i cen (4 
wskazania),

 częstsza organizacja akcji (2 wskazania), większa liczba podmiotów (1 wskazanie) i współpraca przy 
stworzeniu specjalnej oferty na akcję (1 wskazanie).



55

Wyniki badania partnerów akcji

Zainteresowanie współpracą

 Dodatkowo zbadano poziom 
zainteresowania partnerów tegorocznej 
edycji akcji Poznań za pół ceny!
uczestnictwem w innych wspólnych 
przedsięwzięciach o charakterze 
marketingowym.

 Średni poziom zainteresowania 
podmiotów podejmowaniem innych 
wspólnych przedsięwzięć 
marketingowych (w skali od 1 do 5) 
podmioty określiły na 4,3, co jest oceną 
wysoką, jednak o 0,3 pkt. niższą niż w 
zeszłym roku.

 Najwyższą skłonność do poszerzenia 
współpracy wykazują ponownie muzea 
a najniższą – również ponownie –
restauracje (spadek o 0,4 pkt.).
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Zainteresowanie współpracą

 Podobnie jak w roku ubiegłym zbadano 
też poziom zainteresowania 
przystąpieniem podmiotów do 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej.

 Ponad 1/4 podmiotów biorących udział 
w akcji wyraża zainteresowanie 
przystąpieniem do PLOT a kolejne 22% 
nie ma jeszcze zdania na ten temat.
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Część 4

Wnioski i rekomendacje

Poruszona problematyka:

 struktura uczestników a kampania promocyjna

 przebieg i skutki akcji

 rekomendacje na przyszłość
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Struktura uczestników a kampania promocyjna

 W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba uczestników akcji – obsłużono 49,6 tys. osób (o 
15,5 tys. mniej niż w ub. roku). Niemal w całości wynika to z mniejszej liczby osób odwiedzających Nowe 
Zoo (co ma związek z zeszłorocznym efektem otwarcia Słoniarni). Liczba obsłużonych osób nadal jednak 
była ponad dwukrotnie większa niż 2 lata temu).

 W ogólnej liczbie uczestników o 16 pkt. proc. spadł jednak udział osób przyjezdnych, którzy stanowili ¼ 
ogółu (24,6%). Jest to prawdopodobnie efekt przeniesienia terminu organizacji akcji z weekendu po 
Bożym Ciele na zwykły weekend.

 Nieco mniejszy jest też udział cudzoziemców wśród odwiedzających, jednak jednocześnie w mniejszym 
stopniu są to Polacy mieszkający za granicą i nocujący u krewnych lub znajomych.

 Wzrósł udział osób uczestniczących w akcji po raz kolejny (szczególnie wzrost ten dotyczy turystów i 
odwiedzających jednodniowych – 15,6%). Jednocześnie wzrósł też znacznie udział osób niewiedzących 
wcześniej o akcji (15,5%), co dotyczy szczególnie cudzoziemców (61,5%), ale także pozostałych 
odwiedzających. Świadczy to z jednej strony o powstaniu grupy „stałych gości” akcji, z drugiej jednak 
strony oznacza, że akcja w coraz mniejszym stopniu opera się na nowo pozyskanych uczestnikach.

 Wiąże się to z faktem, że akcja odbyła się już kolejny rok z rzędu, a jednocześnie kampania promocyjno-
informacyjna okazała się mniej skuteczna – znaczna część uczestników nie wiedziała wcześniej o akcji, a 
bardzo duża dowiedziała się o niej od krewnych lub znajomych (31% przyjezdnych). Ze wszystkich 
elementów akcji ocenianych przez partnerów, najniżej oceniona została właśnie kampania promocyjna.
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Przebieg i skutki akcji

 Tegoroczna edycja akcji nie różniła się co do przebiegu i skutków znacznie od zeszłorocznej. Liczba i 
struktura podmiotów uczestniczących w akcji była zbliżona, dlatego podobna była również struktura ich 
wykorzystania przez uczestników. Podobne również są oceny akcji, zarówno dokonane przez uczestników 
akcji (wskazywano podobne zalety i wady akcji), jak i partnerów akcji.

 Zwraca jedynie uwagą ogólnie niższy poziom ocen elementów oraz korzyści z uczestnictwa akcji przez 
partnerów. Podmioty częściej zwracały też uwagę na problemy wynikające z organizacji akcji w okresie 
wzmożonego ruchu (podczas Jarmarku Świętojańskiego), co wiązało się także z negatywnymi skutkami 
finansowymi (stosowanie cen promocyjnych w szczycie sezonu).

 Akcja wciąż adresowana jest do tego samego typu odbiorcy pod względem marketingowym (przy czym 
należy podkreślić, że fizyczne lub administracyjne ograniczanie dostępu poszczególnym grupom jest 
niemożliwe) – głównymi odbiorcami są przede wszystkim klienci wewnętrzni oraz odwiedzający krajowi. 
W efekcie akcja straciła na nowości i atrakcyjności, co jest podstawowym atutem promocji sprzedaży.

 Potencjał ofertowy akcji zwiększa się głównie poprzez wzrost ilościowy, a nie jakościowy. Brakuje 
spektakularnych zmian w odniesieniu do struktury atrakcji (dodatkowe elementy/wydarzenia) lub 
formuły akcji.

 Najmniejsza skuteczność akcji występuje w odniesieniu do turystów zagranicznych, co należy uznać za 
jej główną słabość, przede wszystkim w odniesieniu do pozycjonowania oraz akcji promocyjnych samej 
akcji.



60

Wnioski i rekomendacje

Rekomendacje na przyszłość

 Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że akcja weszła w fazę dojrzałości produktowej. W obecnej 
formie nie przynosi tak spektakularnego efektu ilościowego oraz promocyjnego, jak miało to miejsce 
podczas wcześniejszych edycji. W fazie tej niezbędne jest przeprowadzenie zmian.

 Jednym ze sposobów jest wzbogacenie oferty o element niewystępujący we wcześniejszych edycjach. 
Nie musi on bezpośrednio podlegać wymogowi obniżki ceny o 50%, ale powinien stanowić ciekawe 
wydarzenie lub atrakcję w ramach akcji, które samo miałoby potencjał promocyjny (wydarzenie 
artystyczne, sportowe, rozrywkowe, „luźno” ale kreatywnie nawiązujące do idei „pół ceny”.

 Innym sposobem jest zmiana formuły akcji, nadanie każdej edycji dodatkowej, indywidualnej tematyki, 
jak jest to w przypadku festiwalu Malta. Występuje tu ryzyko utraty tych odbiorców, którym nie spodoba 
się dana tematyka, niemniej atrakcyjność wynikająca ze zmiany formuły może przynieść o wiele większe 
efekty. Pole do reinterpretacji hasła wiodącego jest bardzo szerokie. Z czasem pierwotny pomysł obniżki 
cen może mieć drugorzędne znaczenie.

 Należy bezwzględnie pozycjonować akcję promocyjną do wybranych segmentów rynku, nawet za cenę 
krótkotrwałego obniżenia popytu (który i tak następuje). Zaleca się skupienie komunikatów tylko na 
wybrane rynki pod względem geograficznym (zagraniczne) lub odbiorców – np. poszczególne miasta 
(mające bezpośrednie połączenia lotnicze), poszczególne grupy wiekowe, stylu życia, zawodowe itp.

 Należy zastanowić się, czy wszystkie wyszczególnione na początku raportu cele akcji są na obecnym 
etapie jej rozwoju równie ważne, i czy nie należy z niektórych zrezygnować.
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Część 5

Uwagi metodologiczne

Uwagi dotyczą:

 metodologii badania uczestników akcji

 metodologii badania partnerów akcji
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Uwagi metodologiczne

Metodologia badania uczestników akcji

Forma badania: wywiad bezpośredni z użyciem kwestionariusza wywiadu (3 wersje 
językowe) przeprowadzany przez 6 ankieterów

Dobór próby losowej:

 Liczebność próby: określona w oparciu o rozkład normalny przy założeniu 4,5% błędu 
statystycznego i wielkości populacji generalnej obliczonej na podstawie liczby 
odwiedzających obiekty w roku 2010 oraz liczbie podmiotów biorących udział w tegorocznej 
akcji. Populację generalną oszacowano na poziomie 66 631 uczestników, stąd liczebność 
próby została oszacowana na poziomie 471 respondentów. Jest to próba reprezentatywna.

 Czas badania: spośród 3 bloków czasowych (2-godzinnych), na które podzielono oba dni 
(między godziną 12 a 18), każdy ankieter wylosował po 2 bloki dla każdego dnia.

 Miejsce badania: wyznaczono 10 obszarów reprezentujących łącznie 90% obsłużonych osób 
w roku 2010 (z uwzględnieniem tegorocznej zmiany struktury podmiotów w tych 
obszarach) i rozlosowano je dla każdego ankietera do każdego bloku czasowego.

 Każdy ankieter przeprowadził ok. 25 ankiet w każdym wylosowanym przez siebie bloku 
czasowym.
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Uwagi metodologiczne

Metodologia badania partnerów akcji

Forma badania: ankieta internetowa (3 wersje: dla obiektów noclegowych, 
gastronomicznych i pozostałych podmiotów) wypełniane przez respondentów za 
pośrednictwem serwisu www.moje-ankiety.pl

Populacja:

 Badaniem objęto wszystkie podmioty, które brały udział w tegorocznej edycji akcji (badanie 
wyczerpujące). Listę podmiotów biorących udział w badaniu zawiera aneks.

 Informacji nie uzyskano od 16 podmiotów (3 obiektów hotelarskich, 8 gastronomicznych, 2 
muzeów i 3 pozostałych) a od 1 muzeum oraz organizatorów 7 wycieczek uzyskano 
wyłącznie dane o liczbie uczestników. 

 Brakujące dane dla poszczególnych podmiotów zostały oszacowane na podstawie wyników 
z pozostałych podmiotów – w oparciu o średnią liczbę uczestników w pozostałych 
podmiotach tego samego typu.
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Część 6

Aneks

Aneks obejmuje:

 wzory kwestionariuszy badań

 szczegółowe tabele z wynikami badań

 szczegółowe tabele z wynikami badania dotyczącego hasła promującego 
miasto: Poznań – miasto know-how


