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STRESZCZENIE RAPORTU 

 

W raporcie przedstawiono wyniki badań marketingowych przeprowadzonych w dniach 24-

25 maja 2008 r., których celem było zmierzenie skuteczności kampanii „Poznań za pół 

ceny! Nie do wiary!”. 

Akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” miała charakter promocji sprzedaży i stanowiła 

jedno z narzędzi komunikacji marketingowej Poznania. Odbyła się w dniach 24-25 maja 

2008 roku, a więc w sobotę i niedzielę drugiego długiego weekendu majowego. Jej 

koordynatorem była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Akcja polegała na 

jednorazowym wspólnym obniżeniu cen usług oferowanych turystom i mieszkańcom 

Poznania o 50% przez podmioty tworzące ofertę turystyczną miasta i zaangażowane w 

akcję. Do promocji przystąpiło 35 podmiotów różnych typów. 

W celu zmierzenia skuteczności akcji przeprowadzono trzy badania: zmierzenie liczby 

wydanych ulotek-map rozdawanych uczestnikom akcji (badanie konsumenckie), 

zmierzenie wielkości sprzedaży uzyskanej przez partnerów projektu (badanie podaży), 

badanie opinii uczestników akcji na temat atrakcyjności turystycznej Poznania i 

organizacji samego wydarzenia (badanie konsumenckie). 

Na podstawie liczby wydanych ulotek-map można stwierdzić, że akcja „Poznań za pół 

ceny! Nie do wiary!” zainteresowała około 13 tysięcy osób. Należy jednak dodać, że jest 

to wielkość tzw. popytu potencjalnego – fakt wzięcia ulotki nie musiał automatycznie 

wiązać się z odwiedzeniem podmiotu oferującego swoje usługi w promocyjnej cenie. 

Dzięki akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” wynajęto dodatkowo 118 pokoi, 

przeciętnie jeden hotel wynajął 10 pokoi. Przeciętny wzrost liczby wynajętych pokoi we 

wszystkich hotelach będących partnerami projektu wyniósł 9,3%. Porównując te wyniki 

do analogicznych danych z pierwszej soboty i niedzieli majowej można stwierdzić, że 

przeciętnie liczba wynajętych pokoi w czasie trwania akcji była o 55% wyższa niż w 

weekend 2-4 maja. Akcja przyniosła całkowity przychód ze sprzedaży we wszystkich 

obiektach noclegowych na poziomie ponad 20 713 zł, przeciętny przychód ze sprzedaży w 

jednym hotelu wyniósł ponad 1726 zł. 

Podczas trwania akcji w lokalach gastronomicznych uczestniczących w akcji sprzedano 

ponad 1140 posiłków. Przeciętnie jedna restauracja sprzedała ich ponad 160. Oferta 

promocyjna stanowiła 95% całkowitej liczby sprzedanych podczas weekendu posiłków. 

Pozwoliło to uzyskać 20-procentowy wzrost liczby posiłków sprzedanych w promocji w 

porównaniu do całkowitej liczby posiłków sprzedanych podczas pierwszego weekendu 3-4 
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maja. Co więcej, liczba wszystkich sprzedanych posiłków (a nie wszystkie dania były 

oferowane w promocji) była o 30% wyższa od całkowitej liczby posiłków sprzedanych 

podczas weekendu majowego. Przy założeniu średniej ceny posiłku na poziomie 20zł 

oszacowano łączny przychód ze sprzedaży posiłków w ramach akcji na poziomie 22 820 

zł, przeciętnie każda restauracja uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 3260 zł. 

W trakcie trwania akcji Grota Solna Galos sprzedała 71 usług (45-minutowych seansów 

zabiegowych). Liczba sprzedanych w promocji usług była o 373% większa od liczby usług 

udzielonych w pierwszy weekend majowy. 

Z badań przeprowadzonych wśród uczestników akcji wynika, że została ona bardzo 

dobrze przez nich przyjęta. Spośród 223 osób, które wzięło udział w badaniu ankietowym 

89% wypowiedziało się o akcji w pozytywnym świetle. O wysokiej skuteczności akcji 

świadczy to, że aż 90% respondentów wyraziło chęć ponownego uczestnictwa w akcji  w 

kolejnym roku. Ocenę skuteczności akcji obniża jednak to, że tylko w przypadku 15% 

uczestników stanowiła ona jedyną i jednoznaczną zachętę do spędzenia weekendu w 

Poznaniu. 

Ponad 60% uczestników akcji, wśród których przeprowadzono badania, uznało miasto 

jako co najmniej atrakcyjny, odmiennego zdania było tylko 3% badanych. Wśród 

mieszkańców pozytywną ocenę wystawiło 54%, a wśród przyjezdnych wahała się ona 

pomiędzy 66% w przypadku odwiedzających do 78% w przypadku turystów. Ponad trzy 

czwarte respondentów zamierza spędzić w Poznaniu weekend w celach turystycznych lub 

rekreacyjnych, a aż 98% zamierza zachęcać do tego rodzinę i znajomych, co należy 

uznać za bardzo wysoki wskaźnik, który wpływa na ocenę skuteczności akcji. 

Końcowa ocena akcji nie jest jednoznaczna. Z jednej strony akcja spotkała się z bardzo 

pozytywnym odbiorem przez mieszkańców i turystów. Z drugiej strony korzyści uzyskane 

przez  partnerów akcji nie są tak duże jak można się było spodziewać. Akcja 

zorganizowana została jednak po raz pierwszy i powtórzenie jej w kolejnych latach z 

pewnością pozwoli zainteresować większą liczbę odwiedzających, co przełoży się na 

większe korzyści partnerów akcji. Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania organizacji i 

przebiegu akcji, a także wyniki badań i dotychczas sformułowane wnioski szczegółowe 

można ocenić skuteczność akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” jako 

umiarkowanie wysoką. 

Raport składa się z dwóch części – metodologicznej i wynikowej. W pierwszej 

przedstawiono formalne uzasadnienie przeprowadzenia badania, określono jego cel i 

zastosowane metody oraz opisano proces jego przeprowadzenia. Druga część zawiera 

wyniki badania zgodnie z przyjętą klasyfikacją rodzajową badań. Na końcu raportu 

zamieszczono streszczenie, stanowiące równocześnie formę materiału przydatnego w 

kontaktach z mediami. 



 5

 

1. METODOLOGIA I PRZEBIEG BADANIA 

 

Uzasadnienie przeprowadzenia badania 

Raport zawiera charakterystykę oraz wyniki badań przeprowadzonych na zamówienie 

Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Podstawę formalną prac stanowi zlecenie 

z dnia 10 maja 2008 roku. 

Badania stanowiły element akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” mającej charakter 

promocji sprzedaży, należącej do instrumentów komunikacji marketingowej miasta. 

Akcja (zwana dalej także projektem lub imprezą) była koordynowana przez PLOT i 

polegała 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 był ściśle określony – dwa dni drugiego w 

2008 roku długiego weekendu majowego, czyli sobotę i niedzielę 24 i 25 maja. Poznań 

jako jedyne duże miasto w Polsce przygotowało specjalną ofertę handlową – w innych 

miastach specjalne atrakcje przygotowane były na pierwszy weekend maja. 

Głównym powodem przeprowadzenia promocji sprzedaży w formie dwudniowej imprezy 

jest bardzo wysoka zmienność czasowa popytu turystycznego w regionie poznańskim w 

przekroju tygodniowym, spowodowana – ogólnie rzecz ujmując – biznesowym 

wizerunkiem Poznania, który w powszechnej opinii nie jest postrzegany jako miejsce 

atrakcyjne turystycznie w segmentach turystyki poznawczej i kulturowej. Według 

informacji posiadanych przez PLOT, w weekendy, w których nie odbywają się imprezy 

targowe, obserwuje się minimalne natężenie ruchu turystycznego (wskaźniki obłożenia 

obiektów noclegowych na poziomie poniżej 10%). 

Bezpośrednie (krótkoterminowe) cele organizacji projektu „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!”: 

1) zwiększenie liczby turystów odwiedzających Poznań w czasie długiego weekendu 

majowego 22-25 maja 2008 roku; 

2) 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; 

3) przedstawienie osobom biorącym udział w wydarzeniu oraz opinii publicznej 

możliwości spędzenia wolnego czasu w Poznaniu i okolicach; 

1. METODOLOGIA I PRZEBIEG BADANIA 
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4) rozpropagowanie w środkach masowego przekazu informacji na temat potencjału 

turystycznego i kulturowego Poznania; 

5) zachęcenie podmiotów z branży turystycznej do zwiększania aktywności 

marketingowej i uelastyczniania swoich ofert. 

Projekt wpisuje się w szereg akcji podejmowanych w mieście mających charakter 

wizerunkowy, zatem do jego pośrednich (długoterminowych) celów należy: 

1) tworzenie wizerunku Poznania jako miejsca podróży weekendowych, a przez to 

zwiększenie popytu turystycznego w weekendy; 

2) zmiana wizerunku Poznania z miasta tylko biznesowego o średniej atrakcyjności 

turystycznej w segmencie turystyki krajoznawczej i kulturowej na miasto o 

bogatej ofercie turystycznej oraz pełnego wydarzeń; 

3) unowocześnienie wizerunku Poznaniaków poprzez weryfikację formy 

przedstawienia cech i nawyków Poznaniaków (oszczędność, uporządkowanie, 

przewidywalność itp.); 

4) zmiana nawyków spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta –

zwiększenie aktywności kulturalnej i popytu na usługi gastronomiczne; 

5) dywersyfikacja produktu turystycznego miasta; 

6) ostateczny efekt – zwiększenie ruchu i wydatku turystycznego w mieście. 

Unikalność akcji polegała na zastosowaniu narzędzi marketingowych stosowanych w 

działalności handlowej (promocja konsumencka jako rodzaj promocji sprzedaży) do 

promocji i sprzedaży produktu turystycznego miasta. 

Akcja skierowana była do trzech grup odbiorców: 

 mieszkańców Poznania, 

 turystów i odwiedzających spoza Poznania, 

 opinii publicznej (poprzez media).   
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Lista partnerów projektu „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”: 

Hotele 

Nazwa: Adres: 

Hotel Andresia **** Plac Andersa 3 

Hotel Mercure Poznań **** ul. Roosevelta 20 

Hotel Edison *** Baranowo 

Novotel Centrum *** pl. Wł. Andersa 1 

Novotel Malta *** ul. Warszawska 64/66 

Hotel Park *** ul. Abpa A. Baraniaka 77 

Hotel Polonez *** al. Niepodległości 36 

Hotel Sheraton ***** ul. Bukowska 3/9 

Hotel Stare Miasto *** ul. Rybaki 36 

Hotel Trawiński **** ul. Żniwna 2 

Hotel Vivaldi **** ul. Winogrady 9 

Pokoje gościnne "Na Skrytej" ul. Skryta ½ 

 

Restauracje 

Nazwa: Adres: 

Gospoda Pod Koziołkami Stary Rynek 95 

Restauracja Brovaria Stary Rynek 73/74 

Restauracja Edison Baranowo 

Restauracja "Lunch Coffee" Poznań – Plaza, Ul. Drużbickiego 2. 

Restauracja Panorama ul. abpa A.Baraniaka 77 

Restauracja Pieprz i Wanilia ul. Murna 3a 

Restauracja Secesja ul. Wroniecka 21 

Restauracja Sonata ul. Wrocławska 14 

Restauracja Zapadnia ul. Dąbrowskiego 5 

Muzea 

1. Muzeum Narodowe w Poznaniu: 

a) Galeria Malarstwa i Rzeźby 

b) Muzeum Sztuk Użytkowych 

c) Muzeum Historii Miasta Poznania 

d) Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 

e) Muzeum Instrumentów Muzycznych 

f) Muzeum Etnograficzne 

2. Muzeum Archeologiczne 

3. Makieta Dawnego Miasta Poznania 
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Pozostali partnerzy 

1. Centrum Wycieczkowe Lecha 

2. Wydawnictwo Pietruska&Mirkiewicz 

3. Palmiarnia Poznańska 

4. Stare i Nowe ZOO 

5. Przedsiębiorstwo transportowe KOMBUS 

6. Grota Solna GALOS 

Cel badania 

Celem badań było zmierzenie skuteczności akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. Ze 

względu na krótki czas badań mierzenie skutków odnosiło się do wybranych celów 

bezpośrednich (opisanych w poprzedniej części) i dotyczyło: 

 ustalenia liczby wydanych ulotek-map rozdawanych uczestnikom akcji, które 

miały w zamierzeniach pełnić rolę wejściówki upoważniającej do skorzystania 

z upustów cenowych w każdym z obiektów biorących udział w kampanii 

(badanie popytowe o charakterze ilościowym); 

 mierzenie wielkości sprzedaży (liczby udzielonych usług / sprzedanych lub 

wydanych biletów) w ramach akcji (badanie podażowe o charakterze 

ilościowym); 

 badanie opinii uczestników akcji na temat atrakcyjności turystycznej 

Poznania i organizacji samego wydarzenia (badanie popytowe o charakterze 

jakościowym). 

Należy wskazać, że nie określono żadnych mierzalnych wskaźników, według których 

można zmierzyć i określić poziom skuteczności akcji (np. określony poziom wzrostu 

liczby/wartości sprzedanych usług, liczbę osób zainteresowanych akcją itp.), co utrudnia 

sformułowanie jednoznacznych wniosków odnośnie jej przeprowadzenia. 

Należy także podkreślić, że ze względu na otwarty charakter wydarzenia wyniki badań 

mają charakter przybliżony (jednak ich stopień szczegółowości jest wysoki), należy 

traktować je zatem szacunkowo. Możliwość uogólnienia wyników badań opinii 

uczestników akcji jest ograniczona z uwagi na nielosowy charakter doboru próby, 

skutkujący niepełną reprezentatywnością próby badawczej. 
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Wykorzystane metody badawcze. Opis przeprowadzenia 
badania 

Dla potrzeb zmierzenia oraz oceny skuteczności kampanii „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!” wykorzystano bezpośrednie metody marketingowe o charakterze ilościowo-

jakościowym. Ze względu na różnorodność podmiotów badawczych oraz celów 

badawczych zastosowano trzy subprojekty badawcze. 

 

1. Badania popytu (konsumenckie) – cel: oszacowanie liczby osób 

uczestniczących w akcji 

Badania ilościowe popytowe przeprowadzono dla ustalenia przybliżonej liczby osób, które 

skorzystały z oferty promocyjnej podmiotów zaangażowanych w akcję. Badania polegały 

na bezpośrednim zliczeniu liczby wydanych ulotek-map w stosunku do wydrukowanych i 

przygotowanych do wydania. Przed rozpoczęciem badania ustalono z organizatorem 

zasadę, która została przekazana wszystkim partnerom akcji – warunkiem uczestniczenia 

w akcji było posiadanie ulotki-mapy, zatem we wszystkich podmiotach oraz punktach 

informacji turystycznej ulotki te były dostępne. Ze względu na otwartość imprezy nie 

przestrzegano tej zasady surowo. Przyjęto jednak założenie, że jedna ulotka oznacza 

jedną osobę uczestniczącą w akcji, biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia z niego 

wynikające. W praktyce mogło się zdarzyć – i często się zdarzało – że nie wszystkie 

osoby biorące udział w akcji w grupie (rodziny, grupy przyjaciół itp.) posiadały ulotkę. Z 

drugiej strony wiele osób mogło wziąć jednorazowo więcej niż jedną ulotkę lub ją 

otrzymać w różnych miejscach, które odwiedzały. Należy także zakładać, że sporo osób 

otrzymało ulotki, ale nie skorzystało z żadnej zaproponowanej oferty. Stwierdzono, że 

odchylenia te będą się równoważyć, niemniej należy podkreślić, że na podstawie tej 

metody można ustalić jedynie przybliżoną liczbę osób, które zostały zainteresowane 

kampanią. 

Na potrzeby akcji wydrukowano 17 tysięcy sztuk ulotek-map. Zostały one dystrybuowane 

do wszystkich partnerów kampanii oraz punktów informacji turystycznej (tabela 1.). 

Tabela 1. Dystrybucja ulotek-map informacyjnych akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. 

Rodzaj podmiotu Liczba przekazanych materiałów 

PLOT 2000 

Hotele i restauracje 4000 

Centra informacji turystycznej 4000 

Muzea 4000 

Inne obiekty 3000 

Razem 17000 

Źródło: PLOT. 
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2. Badanie podaży – cel: mierzenie wielkości sprzedaży / udzielonych usług 

Kolejnym badaniem było badanie podaży. Badaniu poddano podmioty partnerskie 

kampanii w celu oszacowania liczby świadczonych usług z rabatem promocyjnym. W tym 

wypadku chodziło o zmierzenie korzyści, jakie przyniosła akcja poszczególnym 

podmiotom w niej zaangażowanych. Drugim ważnym celem było porównanie wielkości 

sprzedaży osiągniętych w dniach promocyjnych z analogicznymi wynikami osiągniętymi 

podczas pierwszego długiego weekendu.  

Należy zauważyć, że liczba udzielonych usług nie jest tożsama z liczbą osób 

uczestniczących w akcji. Z uwagi na różnorodność podmiotową jedna osoba mogła 

korzystać z kilku rodzajów usług (nocleg w hotelu, zwiedzanie muzeum, wizyta w zoo, 

posiłki w restauracji). 

Badania przeprowadzono metodą ankietową. Dla potrzeb badania przygotowano 

kwestionariusz ankiety zaprojektowany w formie tabelarycznego zestawienia 

sprawozdawczego, zróżnicowanego ze względu na typ podmiotu (patrz aneks). 

Kwestionariusze rozprowadzane były przed rozpoczęciem akcji przez organizatora drogą 

mailową lub osobiście. Zgodnie z zapewnieniami organizatora akcji partnerzy biorący 

udział w akcji byli poinformowani, że dane zebrane za pomocą badania zostaną w 

posiadaniu autorów badań – pracowników Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu – oraz zostaną poddane syntetyzacji i uogólnieniu na potrzeby badania, zatem 

wyniki sprzedaży uzyskane przez indywidualne podmioty nie będą publikowane. 

Z uwagi na problemy organizacyjne, zebranie kwestionariuszy trwało przez następny 

miesiąc (do końca czerwca 2008 roku). Następnie dokonano odpowiedniego 

przetworzenia i syntetyzacji otrzymanych wyników. W tabeli 2 zamieszczono wykaz 

partnerów akcji, którzy przekazali informacje na temat wielkości sprzedaży usług 

oferowanych w ramach akcji. 

Warto podkreślić, że autorzy projektu do końca czerwca nie otrzymali danych 

dotyczących liczby odwiedzin z żadnego oddziału muzeum biorącego udział w akcji, 

pomimo że podmioty te (jako instytucje publiczne) zobowiązane są do prowadzenia przez 

nich regularnych statystyk odwiedzin, zatem ich przygotowanie nie stanowiło problemu 

technicznego. 
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Tabela 2. Wykaz partnerów akcji, którzy przekazali informacje na temat przebiegu akcji. 

Lp. Partner Uwagi 

Obiekty noclegowe 

1 Hotel ibb Andresia Sprawozdanie wypełnione w całości 

2 Hotel Trawiński Sprawozdanie wypełnione w całości 

3 Hotel Park Sprawozdanie wypełnione w całości 

4 Hotel Novotel Poznań Malta Sprawozdanie wypełnione w całości 

5 Hotel Novotel Poznań Centrum Sprawozdanie wypełnione w całości 

6 Hotel Edison Sprawozdanie wypełnione w całości 

7 Hotel Mercure Poznań Sprawozdanie wypełnione częściowo 

8 Pokoje Gościnne „Na Skrytej” Sprawozdanie wypełnione w całości 

9 Hotel Vivaldi Informacja ustna, częściowa 

10 Hotel Polonez Sprawozdanie wypełnione w całości 

11 Hotel Sheraton Informacja ustna, częściowa 

12 Hotel Stare Miasto Sprawozdanie wypełnione w całości 

Obiekty gastronomiczne 

1 Restauracja Panorama Sprawozdanie wypełnione w całości 

2 Gospoda Pod Koziołkami Sprawozdanie wypełnione w całości 

3 Restauracja Secesja Sprawozdanie wypełnione w całości 

4 Restauracja Zapadnia Sprawozdanie wypełnione w całości 

5 Restauracja Sonata Sprawozdanie wypełnione częściowo 

6 Restauracja Pieprz i Wanilia Sprawozdanie wypełnione w całości 

7 Lunch Coffee Sprawozdanie wypełnione w całości 

8 Restauracja Brovaria Sprawozdanie wypełnione częściowo 

Inne obiekty 

1 Grota Solna Galos Sprawozdanie wypełnione w całości 

Źródło: badania pierwotne. 

 

3. Badanie popytu (konsumenckie) – cel: poznanie opinii uczestników akcji na 

temat atrakcyjności turystycznej Poznania i realizacji akcji 

Dla potrzeb badania opinii uczestników akcji wykorzystano metodę ankiety bezpośredniej 

(osobistej) przy użyciu kwestionariusza ankietowego (patrz aneks). Ze względu na rodzaj 

zastosowanych skal pomiarowych badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. 

Stworzono trzy wersje językowe kwestionariusza ankiety – polską, angielską i niemiecką. 

W celu zwiększenia skłonności respondentów do uczestniczenia w badaniu i udzielenia 

odpowiedzi na wszystkie poruszane zagadnienia, a także z uwagi na krótki czas realizacji 

badania oraz możliwe warunki pogodowe dążono do zaprojektowania kwestionariusza o 

możliwie ograniczonej liczbie pytań. Kwestionariusz zawierał dziewięć pytań, w tym jedno 

tzw. metryczkowe oraz osiem właściwych (siedem o charakterze zamkniętym i jedno o 

charakterze otwartym) dotyczących deklaracji i opinii respondentów na temat: 
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 atrakcyjności turystycznej Poznania; 

 sposobów uczestniczenia w kampanii; 

 deklaratywnego popytu turystycznego weekendowe oraz zaangażowania w 

akcję w przyszłym roku; 

 statusu respondenta (turysta / mieszkaniec Poznania i okolic). 

Jednostką doboru próby była osoba biorąca udział w kampanii, a więc korzystająca z 

usług oferowanych przez partnerów akcji. Z uwagi na to, że w pomiarze jakościowym 

istotne było zmierzenie sposobów korzystania z oferty promocyjnej, w przypadku dwóch 

lub więcej osób spędzających czas w ten sam sposób badano tylko jedną z nich.  Ponadto 

badaniu zostali poddani wszyscy turyści korzystający z oferty noclegowej hoteli będących 

partnerami kampanii. 

Ze względu na brak możliwości oszacowania wielkości populacji generalnej, a więc liczby 

osób biorących udział w akcji (przeprowadzanej po raz pierwszy), związanego z nim 

braku operatu losowania, a także ze względu na charakter (specyfikę) badania, zgodnie z 

zaleceniami literaturowymi1 zastosowano wybór przypadkowy jako metodę doboru 

jednostek do próby. Warunkiem przeprowadzenia ankiety była znajomość ankietowanego 

na temat akcji, tak więc ankieterzy rozdawali kwestionariusze osobom posiadającym 

ulotkę-mapę lub czekającym na wejście / wychodzącym z obiektów będących partnerami 

akcji. Ze względu na niemożliwość określenia operatu losowania, zadecydowano o 

zastosowaniu czasowego limitu czasu przeprowadzeniu ankiety w ten sposób, aby 50% 

respondentów zbadano w pierwszym dniu akcji, a 50% w drugim dniu. Gości hotelowych 

poddawano badaniu ankietowemu w momencie wymeldowania i opuszczania hotelu 

(check out) przy stanowiskach recepcyjnych hoteli. Wielkość próby ustalono na poziomie 

220 jednostek. 

Badania przeprowadzono w dniach trwania akcji, tj 24 i 25 maja 2008 roku. Ankieterami 

było pięcioro studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, każdy z nich pracował w 

dwóch czterogodzinnych turach – jedną w sobotę, drugą w niedzielę w celu zapewnienia 

podobnej liczby przeprowadzonych ankiet w każdy dzień. Ankieterzy rozdawali 

respondentom kwestionariusze i zachęcali do ich wypełniania. Dodatkowo ankietyzację 

przeprowadzano w hotelach biorących udział w projekcie. Czas wypełnienia ankiety 

kształtował się w granicach 2-5 minut. Miejsca przeprowadzenia badania pokrywały się z 

lokalizacją podmiotów-partnerów akcji i innych miejsc atrakcyjnych turystycznie: 

 Stary Rynek 

 Makieta Dawnego Poznania, ul. Ludgardy 

 Fara, ul. Świętosławska 

                                                 
1 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 48-50. 
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 ul. Kozia 

 ul. Wrocławska 

 Wzgórze Przemysła 

 Nowe Zoo, ul. Krańcowa 

 Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 

 Hotel Ibb Andersia 

 Hotel Sheraton 

 Hotel Park 

 Hotel Novotel Malta 

 Hotel Trawiński 

 Hotel Edison w Baranowie 

Badaniem objęto trzy typy uczestników akcji: 

 mieszkańców Poznania, 

 odwiedzających jednodniowych,  

 turystów nocujących w hotelach, które były partnerami akcji. 



 14

 

2. PREZENTACJA WYNIKÓW 

 

Oszacowanie potencjalnego popytu – liczba osób 
zainteresowanych promocyjną ofertą 

Na podstawie liczby wydanych ulotek-map można stwierdzić, że 

akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

zainteresowała około 13 tysięcy osób, 

przy założeniu, że z jedną ulotką zapoznała się jedna osoba. Wyniki te dotyczą dwóch dni 

– soboty i niedzieli. Biorąc pod uwagę tylko informacje dotyczące potencjalnego popytu 

można mówić o bardzo dużej skuteczności akcji, pomimo stosunkowo małej kampanii 

informacyjnej. 

 

Korzyści partnerów - liczba świadczonych usług objętych 
promocją 

Efekty poznawcze tej części badania są ograniczone z uwagi na fakt, że nie uzyskano 

danych od wszystkich partnerów akcji. Wnioski z badania dotyczą następujących typów 

obiektów: obiekty noclegowe (12), obiekty gastronomiczne (8) oraz jeden reprezentant 

pozostałych obiektów. Ograniczone efekty poznawcze są wynikiem nieuzyskania 

informacji od obiektów muzealnych – do końca czerwca żadne z muzeów biorące udział w 

akcji nie dostarczyło wypełnionych sprawozdań. 

Należy podkreślić, że wyniki badań zaprezentowane dalej w niniejszej  części świadczą o 

realnym popycie, czyli o poziomie uczestnictwa w akcji, nie zaś o potencjalnym nią 

zainteresowaniu. Akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” przeprowadzana była w 

ostatnie dni drugiego długiego weekendu majowego, dlatego w celu porównania wielkości 

sprzedaży za punkt odniesienia, zarówno w przypadku restauracji jak i hoteli, przyjęto 

sobotę i niedzielę w pierwszy długi weekend majowy, czyli 3-4 maja 2008 r. 

2. PREZENTACJA WYNIKÓW 
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Informacje na temat udzielonych noclegów 
 

Na podstawie danych przekazanych przez wszystkie hotele – partnerów akcji można 

stwierdzić, że 

w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

wynajęto 118 pokoi. 

Liczba ta obejmuje tylko te pokoje, które wynajęto z rabatem promocyjnym na hasło 

„Poznań za pół ceny” podane przez turystów zamawiających noclegi. Warto podkreślić, że 

więcej turystów skorzystało tylko z jednego noclegu – z soboty na niedzielę wynajęto o 

80% więcej pokoi niż w noc z piątku na sobotę (tabela 3). 

Przeciętnie jeden hotel wynajął 10 pokoi. 

W praktyce liczba ta była bardzo zróżnicowana – w zależności od konkretnego obiektu 

liczba ta odchylała się in plus bądź in minus średnio o 8,5 wynajętego pokoju. Najwięcej 

noclegów zostało udzielonych w hotelu Park, średnią wartość przekroczyły także hotele 

Novotel Poznań Centrum, Mercure Poznań oraz ibb Andersia. 

 

Tabela 3. Informacje na temat wynajętych pokoi w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!”. 

Wyszczególnienie 
Piątek/sobota 
23-24 maja 

Sobota/niedziela 
24-25 maja Razem 

Liczba 
wynajętych 

pokoi 
42 76 118 

Średnia na 
jeden hotel 

3,5 6,3 9,8 

Źródło: Badania pierwotne. 

 

Chcąc uzyskać pełniejszy obraz skuteczności akcji należy porównać jej wyniki z 

potencjałem usługowym hoteli. W noc z piątku na sobotę wynajęte pokoje w ramach 

akcji stanowiły średnio 2,5% liczby pokoi oddanych do dyspozycji gości. Z soboty na 

niedzielę wskaźnik ten wzrósł do 4,4%. Omawiana relacja zależy przede wszystkim od 

wielkości obiektów – im większy obiekt tym wartość stosunku liczby wynajętych pokoi 

rabatowych w stosunku do potencjału usługowego jest mniejsza. Wynika z tego duże 

zróżnicowanie wskaźnika w poszczególnych obiektach. Przykładowo, w przypadku pokoi 

gościnnych, ze względu na małą liczbę pokoi „Na Skrytej” zainteresowanie promocją 

pozwoliło na uzyskanie 100% (w pierwszą noc) i 80% (w drugą noc) wykorzystania 

potencjału usługowego, w pozostałych obiektach akcja pozwoliła na wykorzystanie od 
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0,6% do 4,9% potencjału w hotelach liczących ponad 100 pokoi (Novotel Poznań 

Centrum, Mercure Poznań, Polonez, Sheraton i ibb Andersia) i od 2,1% do 34,8% w 

obiektach liczących mniej niż 100 pokoi. 

Wynajęte w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

pokoje stanowiły 7,4% wszystkich 

wynajętych pokoi w weekend. 

Z piątku na sobotę wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,7%, a z soboty na 

niedzielę na poziomie 9% (dane te nie obejmują hoteli: Vivaldi, Mercure i Sheraton; 

które nie udzieliły informacji na temat ogólnej liczby wynajętych pokoi). W 

poszczególnych hotelach wartość wskaźnika była zróżnicowana i wynosiła: 

 100% w przypadku hotelu Edison i Pokoi Gościnnych „Na Skrytej”, 

 25%-50% w przypadku hoteli Park, Stare Miasto i Trawiński, 

 10%-25% w przypadku hotelu ibb Andersia, 

 1%-5% w przypadku hoteli Polonez, Novotel Poznań Malta i Novotel Poznań 

Centrum. 

Oznacza to jednak, że 

efektem akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

był przeciętny 9,3% wzrost liczby wynajętych pokoi 

we wszystkich hotelach będących partnerami projektu 

(dane te nie obejmują hoteli: Vivaldi, Mercure i Sheraton; które nie udzieliły informacji 

na temat ogólnej liczby wynajętych pokoi). 

Należy jednak przypomnieć, że udział wynajętych pokoi w ramach promocji w ogólnej 

liczbie wynajętych pokoi zależał od ogólnego wykorzystania miejsc noclegowych w 

weekend 24-25 maja, a pomimo długiego weekendu w poznańskich uczelniach 

organizowane były zjazdy w ramach studiów zaocznych, stąd wskaźniki obłożenia w 

hotelach nastawionych na ten segment klientów były wysokie. Średni wskaźnik obłożenia 

z soboty na niedzielę wyniósł 52%, a w 4 obiektach kształtował się powyżej wartości 

66%. 

Mając na uwadze zwiększone ogólne wskaźniki obłożenia w weekend trwania promocji 

porównano uzyskiwane wyniki do analogicznego okresu. Ze względu na podobny 

charakter (długi weekend) za punkt odniesienia, zarówno w przypadku restauracji jak i 

hoteli, przyjęto weekend 3-4 maja 2008 r. Na podstawie uzyskanych wyników można 

stwierdzić, że hotele uczestniczące w akcji zanotowały znaczący wzrost wielkości 

sprzedaży w stosunku do pierwszego weekendu majowego. 



 17

Przeciętnie liczba wynajętych pokoi była wyższa o 55% 

w stosunku do weekendu 2-4 maja. 

Rozpatrując ten wskaźnik indywidualnie dla każdego obiektu można wskazać na ogromne 

zróżnicowanie wyników – od spadku o 80% do wzrostu nawet o 500%. 

Obliczając średnią cenę promocyjną pokoju dla wszystkich hoteli można oszacować jaka 

była całkowita wielkość przychodu ze sprzedaży wynikająca z organizacji akcji. 

Akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” przyniosła całkowity 

przychód ze sprzedaży we wszystkich obiektach na poziomie 

20 713 zł. 

Przeciętny przychód ze sprzedaży w jednym hotelu wyniósł 

1726 zł. 

Wielkość całkowitego przychodu ze sprzedaży odpowiada dziennemu przychodowi ze 

sprzedaży dużego hotelu poznańskiego przy obłożeniu na poziomie 30-40%. Należy więc 

uznać, że akcja nie przyniosła istotnych, a nawet zauważalnych, wyników w skali 

globalnej (całościowej), niemniej w przypadku niektórych obiektów przychód ten można 

uznać za znaczący. Warto także podkreślić, że wyniki dotyczą przychodu ze sprzedaży, 

nie zaś ostatecznego zysku, który w efekcie był dużo niższy. 

Na podstawie dotychczas zaprezentowanych wyników można stwierdzić, że dla obiektów 

noclegowych biorących udział w akcji skuteczność akcji „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!” można ocenić jako średnią. 

 

Informacje na temat usług gastronomicznych 
Na podstawie danych przekazanych przez restauracje – partnerów akcji można 

stwierdzić, że 

Podczas trwania akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

sprzedano 1141 posiłków. 

Termin posiłek w tym wypadku odpowiada usłudze gastronomicznej. Z uwagi na 

zróżnicowany wachlarz oferty gastronomicznej udostępnianej w ramach promocji przez 

poszczególne restauracje, nie można ustalić z czego składała się przeciętna usługa 

gastronomiczna. W jednym przypadku mogła to być przystawka lub deser, w innym 

kilkudaniowy posiłek. Ponadto, w przypadku Gospody Pod Koziołkami dostarczono 
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informacje na temat liczby wydanych paragonów, można więc twierdzić, że liczba 

wydanych posiłków w tym wypadku była wyższa. 

Z danych przedstawionych w tabeli 4. wynika, że oferta gastronomiczna cieszyła się 

trochę większą popularnością w pierwszy dzień trwania akcji, jednak różnice w wielkości 

sprzedaży pomiędzy sobotą a niedzielą nie są znaczące. 

Przeciętnie jedna restauracja sprzedała 163 posiłki. 

Średnio liczba wydanych posiłków wahała się o 121 sztuk, co wskazuje na dużą 

zróżnicowanie liczby posiłków objętych promocją, przy czym można zauważyć zależność 

pomiędzy lokalizacją a liczbą klientów odwiedzających lokale – im dalsza lokalizacja od 

Starego Rynku, tym mniejsza liczba sprzedanych „promocyjnych” posiłków. Największy 

poziom sprzedaży odnotowały restauracje zlokalizowane na Starym Rynku – Gospoda 

Pod Koziołkami oraz Brovaria (około 200% średniej), poziom zbliżony do średniej 

odnotowały obiekty zlokalizowane w ulicach dochodzących do Rynku – np. Pieprz i 

Wanilia, Secesja, a lokale znacznie od niego oddalone zanitowały najmniejszą liczbę 

wydanych posiłków. 

 

Tabela 4. Informacje na temat wydanych posiłków w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!”. 

Wyszczególnienie 
Sobota 
24 maja 

Niedziela 
25 maja Razem 

Liczba 
wydanych 
posiłków 

601 540 1141 

Przeciętna 
liczba posiłków 

na jedną 
restaurację 

86 77 163 

Źródło: Badania pierwotne. 

 

Oferta promocyjna stanowiła 95% 

całkowitej liczby sprzedanych podczas weekendu posiłków 

(dane te nie obejmują restauracji Brovaria i Sonata, które nie udzieliły informacji na 

temat ogólnej liczby wydanych posiłków). Należy zaznaczyć, że liczba rodzajów dań 

objętych promocją różniła się w zależności od restauracji – niektóre z nich obejmowały 

promocją wszystkie dania z karty, niektóre przygotowały specjalne menu. 
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Z analizy danych dotyczących wielkości sprzedaży w stosunku do pierwszego weekendu 

wynika, że  

liczba posiłków sprzedanych w promocji była o 20% większa od 

całkowitej liczby posiłków sprzedanych podczas pierwszego 

weekendu 3-4 maja. 

(dane te nie obejmują restauracji Brovaria, która nie udzieliła informacji na temat ogólnej 

liczby wydanych posiłków w weekend 3-4 maja), co świadczy o względnie wysokiej 

skuteczności akcji. W dwóch przypadkach liczba ta wyniosła 140% liczby wydanych 

posiłków podczas pierwszego weekendu majowego, a jedna restauracja zanotowała 

nawet 500% wzrost. 

Co więcej, 

Liczba wszystkich sprzedanych posiłków w weekend 24-25 maja 

była o 30% wyższa od całkowitej liczby posiłków sprzedanych 

podczas weekendu majowego 

(dane te nie obejmują restauracji Brovaria i Sonata, które nie udzieliły informacji na 

temat ogólnej liczby wydanych posiłków). Większy od przeciętnego wzrost zanotowały 

restauracje Sonata, Gospoda Pod Koziołkami oraz Lunch Coffee. 

W przypadku restauracji, ze względu na szeroki i różnorodny zakres oferowanych dań nie 

jest możliwe obliczenie średniej promocyjnej ceny posiłku. Zakładając jednak, że 

przeciętnie posiłek kosztował 20 zł, można oszacować, że 

łączny przychód ze sprzedaży posiłków w ramach akcji „Poznań 

za pół ceny! Nie do wiary!” osiągnął poziom 22820 zł. 

Przeciętny przychód ze sprzedaży przypadający na jedną 

restaurację wyniósł 3260 zł. 

Podsumowując można stwierdzić, że w odniesieniu do lokali gastronomicznych 

zanotowano względnie wysoką skuteczność akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. 

Warto także podkreślić, że wyniki dotyczą przychodu ze sprzedaży, nie zaś ostatecznego 

zysku, który w efekcie był dużo niższy, zatem efektywność działań promocyjnych (biorąc 

pod uwagę także koszty działalności) jest dużo niższa.  
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Informacje na temat pozostałej oferty 
Spośród innych partnerów akcji sprawozdanie z przeprowadzenia akcji dostarczyła 

jedynie Grota Solna „Galos”. Z uwagi na to, że była ona jedynym podmiotem ze swojej 

branży i nie zachodzi w tym wypadku presja konkurencyjna w stosunku do innych 

partnerów, zdecydowano się odnotować jej indywidualne wyniki. 

W trakcie trwania akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” Grota Solna sprzedała 71 

usług (45-minutowych seansów zabiegowych). Liczba ta rozłożona była równomiernie w 

dwa dni (36 w sobotę i 35 w niedzielę). 

Liczba sprzedanych w promocji usług była o 373% większa od 

liczby usług udzielonych w pierwszy weekend majowy. 

Należy jednak dodać, że w czasie trwania akcji grota otwarta była 10 godzin dziennie, a 3 

i 4 maja tylko 4 godziny. Można przyjąć, że w przypadku otwarcia obiektu tylko przez 4 

godziny w czasie trwania akcji liczba sprzedanych seansów wyniosłaby 28, co 

przyniosłoby 89% wzrost liczby sprzedanych usług w stosunku do pierwszego weekendu 

majowego. Należy jednak uznać, że w przypadku Groty Solnej „Galos” można mówić o 

wysokiej skuteczności akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. 
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Ogólna ocena kampanii w opiniach uczestników 

W badaniach ankietowych wzięło udział 226 osób. Charakteryzując strukturę badanej 

grupy ze względu na status turystyczny można stwierdzić, że minimalną większość (54% 

badanych) stanowili turyści (korzystający z noclegu oferowanego przez hotele będące 

partnerami akcji) i odwiedzający (czyli w tym wypadku przyjezdni niekorzystający z 

noclegu). Wydarzenie zainteresowało sporą liczbę stałych mieszkańców aglomeracji 

poznańskiej, których udział wyniósł 46% (wykres 1).  
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Wykres 1. Miejsce zamieszkania ankietowanego. 

Źródło: badania pierwotne. 

 

Wśród przebadanych turystów zanotowano 

niski udział osób pochodzących z zagranicy – 17 osób, co 

stanowi zaledwie 7% respondentów. 

 

Wykres 2. Pochodzenie ankietowanego. 

Źródło: badania pierwotne 
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Warto jednak pamiętać, że do grupy tej (wykres 2.) należą zarówno turyści korzystający 

z usług noclegowych świadczonych przez partnerów projektu, którzy zostali poddani 

badaniu właśnie w hotelach, jak i osoby poddane badaniu przez ankieterów (w tym 

przypadku nieznane jest to, czy byli to turyści, czy obcokrajowcy mieszkający stale w 

Polsce). Obcokrajowcy reprezentowali następujące kraje: 

 Wielką Brytanię (7 osób), 

 Niemcy (3 osoby), 

 Luksemburg (2 osoby), 

 Francję, Włochy, Hiszpanię, Ukrainę i RPA (po 1 osobie). 

Najliczniejszą grupę respondentów przybyłych spoza Poznania stanowili goście z 

województwa mazowieckiego (26%, z czego w przeważającej większości z Warszawy), co 

można wyjaśnić dobrą dostępnością komunikacyjną (szczególnie kolejową). Liczną grupę 

stanowili przyjezdni z województwa wielkopolskiego (17%) oraz zachodniopomorskiego 

(13%), a także dwóch regionów sąsiednich – województwa kujawsko-pomorskiego oraz 

łódzkiego (9%). 
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Wykres 3. Pochodzenie turystów ze względu na województwo. 

Źródło: badania pierwotne. 
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Akcja „Poznań za pół ceny” w opinii uczestników 
 

Sposobem na zbadanie skuteczności działań informacyjnych na temat akcji było 

zapytanie respondentów o źródło wiedzy na jej temat. Z przeprowadzonych badań 

wynikają następujące informacje (patrz wykres 4): 

podstawowym źródłem informacji o akcji „Poznań za pół ceny” 

były media (24%) i Internet (19%); 

ponadto: 

 formalne kanały dystrybucji, do których organizatorzy akcji mieli 

bezpośredni dostęp i kontrolę, były źródłem wiedzy 22% respondentów; 

 liczna grupa respondentów (17%) dowiedziała się o akcji za pośrednictwem 

nieformalnych kanałów informacyjnych – od rodziny lub znajomych; 

 należy podkreślić, że prawie co piąty badany wziął udział w akcji nie 

posiadając wcześniej jakichkolwiek informacji na jej temat – dowiedział się o 

niej przypadkowo i postanowił od razu tę wiedzę wykorzystać. 
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Uwaga: Z uwagi na możliwość wyboru więcej niż jednej opcji odpowiedzi wyniki nie sumują się do 100. 

Wykres 4. Źródła informacji o kampanii "Poznań za pół ceny". 

Źródło: badania pierwotne. 
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Dokonując pogłębionej analizy wyników badań można zauważyć istotne różnice pomiędzy 

mieszkańcami, turystami i odwiedzającymi (wykres 5.): 

 mieszkańcy Poznania i okolic uzyskali informacje o akcji głównie z mediów 

(35%), a także z Internetu (18%) oraz od rodziny i znajomych (17%); 

 co czwarty odwiedzający nie posiadał wcześniej informacji o organizacji 

kampanii i dowiadywał się o niej głównie przypadkiem (24%). Tylko 19% 

respondentów z tej grupy uzyskało informację z Internetu. Warto podkreślić, 

że w przypadku tej grupy odbiorców egzamin zdały bezpośrednie formalne 

kanały dystrybucji – 8% respondentów wskazało na billboardy (pomimo 

krótkiego czasu ekspozycji), 12% na ulotki/mapy rozdawane przez 

partnerów akcji, a 11% punkt it jako źródło informacji (w sumie 31%), a 

tylko 13% na media; 

 Turyści nocujący w hotelach będących partnerami akcji czerpali informacje 

głównie z mediów (30%), a także od rodziny lub znajomych (22%) i 

Internetu (22%). Billboardy były mało znaczącym źródłem informacji. Warto 

podkreślić, że także wśród turystów pojawił się przypadkowy motyw 

uczestnictwa w akcji, jednak zaledwie u 9% badanych.  

W przypadku cudzoziemców – uczestników w akcji struktura odpowiedzi na pytanie 

dotyczące źródeł informacji o akcji jest podobna do struktury odpowiedzi odwiedzających. 

Z grona 17 osób z zagranicy 5 dowiedziało się o akcji przypadkiem, 4 wykorzystało ulotki 

z mapą, 3 uzyskało informację w punkcie informacji turystycznej. 2 osoby uczestniczyły 

w akcji dzięki poleceniu znajomym lub rodziny, 2 osoby wykorzystały Internet, jedna 

zobaczyła billboard reklamowy. Warto podkreślić, że w tej grupie informacje 

przekazywane przez media nie dotarły do żadnej osoby.  

Podsumowując, z uzyskanych odpowiedzi wyraźnie wynika, że zainteresowanie akcją 

udało się uzyskać przede wszystkim poprzez publikacje i audycje w mediach oraz 

Internecie, a także poprzez rozpowszechnianie informacji nieformalnymi kanałami. Z 

uwagi na spóźnioną kampanię promocyjną ulotki-mapy i billboardy nie stały się 

znaczącym źródłem wiedzy respondentów na temat akcji. 
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Wykres 5. Źródła informacji o akcji "Poznań za pół ceny” (porównanie odpowiedzi). 

Źródło: badania pierwotne. 
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W trakcie badań sprawdzono także poziom zainteresowania poszczególnymi składnikami 

oferty wchodzącej w zakres akcji „Poznań za pół ceny” (wykres 6.). Wyniki przedstawiają 

się następująco: 

największym zainteresowaniem cieszyła się oferta 

gastronomiczna –  skorzystało z niej lub zamierzało skorzystać 

30% ankietowanych; 

ale, 

niewiele mniej respondentów (27%) deklarowało odwiedzenie 

poznańskich zabytków, a 19% odwiedziło lub planowało 

odwiedzić muzea; 

ponadto: 

 zarówno Centrum Wycieczkowe Lecha jak i Dni Białej Damy w Kórniku 

cieszyły się mniejszym zainteresowaniem (po 6% respondentów); 

 innymi obiektami/atrakcjami, które wzbudziły zainteresowanie uczestników 

akcji były: Stare i Nowe Zoo, Stary Browar, jezioro Malta, Cytadela, 

Palmiarnia. 

W tym przypadku różnice w zakresie przedmiotu zainteresowania, pomiędzy 

mieszkańcami, odwiedzającymi jednodniowymi a turystami nocującymi w hotelach były 

prawie minimalne. 
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Wykres 6. Deklaracja odwiedzenia lub zamiaru odwiedzenia atrakcji / obiektów 
będących przedmiotem akcji "Poznań za pół ceny”. 

Źródło: badania pierwotne. 
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Przechodząc do ogólnej opinii akcji „Poznań za pół ceny” przez respondentów można 

stwierdzić, że została ona bardzo dobrze oceniona. Otwarta forma jednego z pytań 

pozwoliła uzyskać swobodne wypowiedzi i sugestie związane z akcją (wyraziło je 73% 

badanych). Spośród tych osób, które odpowiedziało na to pytanie, większość (88%) 

miała pozytywne opinie, z czego: 

 50% badanych oceniło ją ogólnie dobrze (jako „ciekawą”, „dobrą”, „fajną”, 

„pozytywną”), a 22% bardzo dobrze (jako „bardzo dobrą”, „świetną”, a 

nawet „super”); 

 6% (10 osób) respondentów było zdania, że akcja zachęca do zwiedzania; 

 4% (6 osób) badanych stwierdziło, że akcja poprawia turystyczny wizerunek 

miasta; 

 pojawiły się postulaty o częstszym organizowaniu tego typu akcji oraz opinie 

o trafieniu w gusta młodych ludzi. 

Nieliczni  respondenci (zaledwie 7% tych, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie) 

podzielili się negatywnymi opiniami o akcji. W tym wypadku wskazywano na zbyt wąską 

ofertę promocyjną, niedostateczną kampanię informacyjną, zbyt krótki czas trwania akcji 

oraz nie objęcie zniżkami wszystkich pozycji menu w obiektach gastronomicznych. 

 

Zadowolenie respondentów przełożyło się na deklaracje ponownego uczestnictwa w akcji 

w przyszłym roku (wykres 7.).  

9 na 10 badanych zadeklarowało, że weźmie udział w akcji w 

przyszłym roku, 

przy czym ponad połowa (53%) udzieliło zdecydowanej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę 

tylko ten potencjalny popyt można mówić o dużej skuteczności tegorocznych działań 

odnośnie osiągania celów długookresowych. 
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Wykres 7. Zamiar uczestniczenia w akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” w 
przyszłym roku. 

Źródło: badania pierwotne. 

 

Na wykresie 8. przedstawiono znaczne zróżnicowanie zamiaru uczestnictwa w akcji w 

zależności od typu uczestnika. Najsilniej zamiar uczestniczenia w akcji „Poznań za pół 

ceny” w przyszłym roku deklarują mieszkańcy Poznania (prawie co siódmy ankietowany), 

a najmniej odwiedzający, którzy nie korzystali z noclegów (co czwarty ankietowany). Jeśli 

zsumuje się odpowiedzi pozytywne (zdecydowani i raczej tak), okaże się, że aż 97% 

Poznaniaków, 91% turystów i 84% odwiedzających zamierza uczestniczyć w akcji 

ponownie. W grupie odwiedzających aż 14% respondentów deklaruje, że raczej nie 

skorzysta z akcji w przyszłym roku. Można to odczytać jako sygnał niewystarczającej 

liczby atrakcji, które stanowić mogą bodziec do ponownych przyjazdów. 
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Wykres 8. Zamiar uczestniczenia w akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” w 
przyszłym roku (porównanie odpowiedzi). 

Źródło: badania pierwotne. 
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Podsumowując wyniki badań dotyczące opinii respondentów na temat akcji można 

postawić pytanie, czy jedynym powodem przyjazdu do Poznania (lub pozostaniu w 

mieście w przypadku mieszkańców) była możliwość skorzystania z obniżki cen? Wśród 

wszystkich respondentów 85% zadeklarowało, że i tak spędziłoby weekend w którym 

trwała akcja w Poznaniu (wykres 9). Wyniki te trudno interpretować jednoznacznie, 

ponieważ udział w akcji nie musiał być jedynym motywem odwiedzenia miasta lub 

pozostania w nim w weekend. 

Gdyby akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” nie byłoby:

i tak planowałabym 
(-łbym) weekend w 

Poznaniu
85%

nie spędziłabym (-
łbym) weekendu w 

Poznaniu
15%

 

Wykres 9. Planowanie spędzenia weekendu w Poznaniu w celach turystycznych 
a uczestnictwo w akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. 

Źródło: badania pierwotne 

 

Analizując to pytanie w poszczególnych grupach respondentów można stwierdzić, iż: 

grupą dla której akcja w największym stopniu wpłynęła na 

decyzję przyjazdu byli turyści nocujący w hotelach – aż 39% z 

nich zadeklarowało, że gdyby nie akcja nie spędziliby weekendu 

w Poznaniu; 
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ponadto: 

 17% mieszkańców zadeklarowało, że pozostało na weekend w Poznaniu z 

uwagi na akcję; 

 tylko 4% odwiedzających stwierdziło, że nie spędziłoby weekendu w 

Poznaniu. 

 

Ocena atrakcyjności turystycznej Poznania 
Uczestnicy akcji wyrazili swoje opinie na temat atrakcyjności turystycznej Poznania jako 

miejsca pobytu weekendowego (wykres 10.). Po przetworzeniu wyników wysuwa się 

bardzo pozytywny obraz atrakcyjności miasta: 

aż 63% respondentów oceniło Poznań jako co najmniej 

atrakcyjne miejsce na spędzenie weekendu – za bardzo 

atrakcyjny uznało Poznań 16% badanych, a za atrakcyjny 47%; 

ponadto: 

 35% respondentów uznało Poznań za średnio atrakcyjne miasto dla 

weekendowych wyjazdów turystycznych; 

 na niską atrakcyjność wskazało zaledwie 2% respondentów, a tylko jeden 

respondent stwierdził, że atrakcyjność miasta jest bardzo niska. 
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Wykres 10. Ocena atrakcyjności Poznania jako miejsca pobytu weekendowego. 

Źródło: badania pierwotne 
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Ciekawe jest wskazanie struktury odpowiedzi ze względu na typ respondenta: 

Najbardziej krytyczni w ocenie miasta są jego mieszkańcy – dla 

5% atrakcyjność turystyczna Poznania jest niska, dla 40% 

średnia, a dla 54% wysoka lub bardzo wysoka; 

ponadto: 

 oceny odwiedzających były najbardziej pozytywne – dwie trzecie z nich 

przyznało atrakcyjności weekendowej Poznania ocenę wysoką lub bardzo 

wysoką, a dokładnie co trzeci stwierdził, że jest ona średnia; ocena niska lub 

bardzo niska nie wystąpiła; 

 najwyższe oceny przyznawali turyści nocujący w hotelach – 65% oceniło 

atrakcyjność jako wysoką, a 13% jako bardzo wysoką. 

 

Wśród obcokrajowców także dominowały pozytywne oceny weekendowej atrakcyjności 

turystycznej miasta. 65% z nich wskazało na wysoką lub bardzo wysoką atrakcyjność 

miasta, pozostałe 35% uznało ją za średnią. Żaden z obcokrajowców nie uznał, że 

atrakcyjność Poznania jest niska lub bardzo niska (wykres 11.). 
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Wykres 11. Ocena atrakcyjności Poznania jako miejsca pobytu weekendowego według 
obcokrajowców. 

Źródło: badania pierwotne 
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Wysoka atrakcyjność przekłada się deklarowany zamiar odwiedzenia Poznania w celach 

turystycznych (Wykres 12.). Aż 83% respondentów zamierza w najbliższym roku 

ponownie spędzić weekend w Poznaniu. Tylko 16% nie ma takich planów. Ze względu na 

to, że na to pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, należy przyjąć, że mieszkańcy 

uznawali motyw turystyczny w kategoriach rekreacyjnych, rozrywkowych. W celu 

zwiększenia wartości poznawczej wyników badań na wykresie 13 przedstawiono strukturę 

odpowiedzi na to pytanie pomijając opinie mieszkańców Poznania i okolic: 

 75% odwiedzających zamierza spędzić weekend w Poznaniu w celach 

turystycznych w ciągu następnego roku, przy czym deklaracje 28% jest 

zdecydowanych; 

 W przypadku turystów ten sam zamiar deklaruje aż 82% respondentów, w 

tym zdecydowanie 30%; 

 25% odwiedzających i 18% turystów nie zamierza odwiedzić Poznania w 

celach turystycznych. 
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Wykres 12. Deklaracja spędzenia weekendu w Poznaniu w celach turystycznych w ciągu 
najbliższego roku. 

Źródło: badania pierwotne. 
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Wykres 13. Deklaracja spędzenia weekendu w Poznaniu w celach turystycznych w ciągu 
najbliższego roku – odpowiedzi odwiedzających i turystów. 

Źródło: badania pierwotne 

 

Respondenci obcokrajowcy są mniej skłonni niż Polacy do spędzenia w Poznaniu 

weekendu w ciągu najbliższego roku (Wykres 14.). Siedem na dziesięciu respondentów 

deklaruje zamiar odwiedzin, niemniej jedna czwarta z nich robi to z przekonaniem. Jedna 

czwarta raczej nie zamierza odwiedzić Poznania a 6% zdecydowanie nie ma takich 

planów. 
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Wykres 14. Deklaracja spędzenia weekendu w Poznaniu w celach turystycznych w ciągu 
najbliższego roku – odpowiedzi obcokrajowców. 

Źródło: badania pierwotne 

 

Dodatkową miarą atrakcyjności miasta jest skłonność do zachęcenia bliskich (rodziny i 

znajomych) do wizyty w Poznaniu (wykres 15.). Także w tym wypadku wyniki można 

uznać za bardzo zadowalające.  
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Aż 66% respondentów zadeklarowało zdecydowanie 

rekomendować pobyt w Poznaniu, 32% raczej zamierza 

zachęcać, a zaledwie 2% nie ma takiego zamiaru. 
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Wykres 15. Deklaracja zachęcenia rodziny/znajomych do odwiedzenia Poznania 
na weekend. 

Źródło: badania pierwotne 
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3. WNIOSKI 

 

Ocena skuteczności w świetle badań podaży – korzyści partnerów akcji 

Ocena skuteczności akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”, z punktu widzenia 

partnerów akcji, nie jest jednoznaczna ze względu na znaczne zróżnicowanie uzyskanych 

korzyści. 

Pozytywy: 

 Restauracje zanotowały znaczny wzrost liczby wydanych posiłków i w ich 

przypadku można mówić o dużej skuteczności akcji; 

 Oceniając skuteczność akcji w odniesieniu do hoteli można stwierdzić, że 

pozwoliła ona na zmniejszenie negatywnych skutków wahań popytu. Jednak 

uzyskane korzyści rozłożyły się nierównomiernie pomiędzy hotelami. Ponad 

połowa hoteli zanotowała znaczący i bardzo znaczący (od 21% do 73%) 

wzrost wykorzystania miejsc noclegowych; 

 Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że hotele 

uczestniczące w akcji zanotowały znaczący wzrost wielkości sprzedaży w 

stosunku do pierwszego weekendu majowego. Przeciętnie liczba wynajętych 

pokoi była wyższa o 55%w stosunku do weekendu 2-4 maja; 

 W przypadku kilku hoteli akcja przyczyniła się do znaczącego wzrostu 

przychodów ze sprzedaży. 

 

Uwagi i wątpliwości: 

 W odniesieniu do restauracji pamiętać należy o tym, że obniżenie cen 

przyczyniło się do znacznego zmniejszenia marży i ostateczna ocena 

efektywności akcji w przypadku restauracji będzie mniej optymistyczna; 

 Część hoteli zanotowała praktycznie nieodczuwalny wzrost wykorzystania 

miejsc noclegowych (do 6%); 

 Znaczący wzrost wykorzystania miejsc noclegowych w stosunku do 

pierwszego długiego weekendu majowego (1-3 maja) nie był, najczęściej, 

tylko efektem akcji, ale także innych czynników (np. zjazdy w ramach 

studiów zaocznych); 

3. WNIOSKI 
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 Akcja nie przyniosła istotnych wyników całkowitego przychodu ze sprzedaży 

w skali globalnej (całościowej). 

 

Podsumowanie: 

 Ocena realizacji krótkookresowego celu polegającego na zachęceniu 

podmiotów z branży turystycznej do zwiększania aktywności marketingowej i 

uelastyczniania swoich ofert w tym momencie nie jest jeszcze możliwa. 

Jedną z miar realizacji tego celu będzie liczba podmiotów zainteresowanych 

uczestniczeniem w kolejnej edycji akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”. 

 

Ocena skuteczności w świetle badań popytu – potencjalne 

zainteresowanie 

Na podstawie liczby wydanych ulotek-map można dokonać oceny skuteczności akcji w 

zakresie potencjalnego zainteresowania.   

Pozytywy: 

 Na podstawie liczby wydanych ulotek-map można stwierdzić, że akcja 

„Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” zainteresowała około 13 tysięcy osób, 

przy założeniu, że z jedną ulotką zapoznała się jedna osoba; 

 

Podsumowanie: 

 Biorąc pod uwagę tylko informacje dotyczące potencjalnego popytu można 

mówić o bardzo dużej skuteczności akcji, pomimo stosunkowo małej 

kampanii informacyjnej. 

 

Ocena skuteczności w świetle badań popytu – opinie uczestników 

Na podstawie wyników badań jakościowych uczestników akcji można sformułować 

następujące wnioski. 

Pozytywy: 

 Ogólnie można ocenić skuteczność wykorzystania techniki promocji 

sprzedaży w postaci akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” jako 

umiarkowanie wysoką. 

 Umiarkowanie wysoka ocena skuteczności wynika przede wszystkim z bardzo 

dużego odsetka deklaracji ponownego uczestnictwa w akcji  w kolejnym roku 

(aż 89% badanych) oraz pozytywnych ocen na temat organizacji akcji (88% 

badanych). 
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Uwagi i wątpliwości: 

 Ocenę skuteczności akcji obniża fakt, iż aż 85% uczestników akcji 

zadeklarowała, że gdyby nie była ona organizowana, i tak spędziliby 

weekend w Poznaniu w celach turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych; 

 Można zatem stwierdzić, że tylko w przypadku 15% uczestników akcja 

stanowiła jednoznaczną zachętę do spędzenia weekendu w Poznaniu. Wyniki 

te trudno jednak interpretować ze względu na współwystępowanie motywów 

podejmowania aktywności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Udział w 

akcji nie musiał być jedynym motywem odwiedzenia miasta lub pozostania w 

nim na weekend; 

 Słabością akcji jest, według respondentów, mała liczba partnerów – 

podmiotów oferujących swoje usługi po obniżonych cenach; 

 Negatywnie należy ocenić skuteczność akcji w stosunku do cudzoziemców – 

ich 7% udział w badaniu może sugerować, że nie udało się dotrzeć do nich z 

informacją na temat wydarzenia lub oferta ta nie była dla nich interesująca; 

 Należy podkreślić, że wiele osób nie wiedziało o akcji przed jej rozpoczęciem 

– prawie 30% respondentów dowiedziało się o niej dopiero wtedy, kiedy 

odwiedzili centrum miasta (przypadkiem, za pośrednictwem punktów 

informacji turystycznej lub rozdawanych ulotek); 

 Nieskuteczne okazały się formalne kanały komunikacyjne w postaci 

billboardów reklamowych, ze względu na krótki czas ich ekspozycji. 

Zainteresowanie akcją udało się uzyskać przede wszystkim poprzez 

publikacje i audycje w mediach oraz Internecie, a także poprzez 

rozpowszechnianie informacji nieformalnymi kanałami. Należy stwierdzić, że 

efekty akcji mogą być znacznie większe, jeśli akcję informacyjną rozpocznie 

się wcześniej. 

 

Podsumowanie: 

 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że udało się 

osiągnąć dwa pierwsze cele krótkoterminowe polegające na zwiększeniu 

ilości turystów odwiedzających Poznań oraz zwiększeniu liczby mieszkańców 

Poznania i okolic podejmujących aktywność rekreacyjną; 

 Ze względu na ograniczoną liczbę podmiotów uczestniczących w akcji nie w 

pełni udała się realizacja celu dotyczącego przedstawienia osobom biorącym 

udział w wydarzeniu oraz opinii publicznej możliwości spędzenia wolnego 

czasu w Poznaniu i okolicach. Ocena realizacji celu polegającego na 

rozpropagowaniu w środkach masowego przekazu informacji na temat 
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potencjału turystycznego i kulturowego Poznania nie była przedmiotem 

badania i nie może być przedmiotem oceny w tym raporcie. 

 

Poznań jako cel wizyt weekendowych – ocena realizacji celów pośrednich 

(długoterminowych) 

Akcja przyniosła pozytywny skutek w odniesieniu do postrzegania miasta jako miejsca 

atrakcyjnego pod względem turystycznym w odniesieniu do pobytów weekendowych. 

Wstępnej oceny realizacji celów długoterminowych  (związanych ze zmianą wizerunku 

miasta i wzrostem ilości turystów weekendowych) dokonać można analizując:  

 zamiar zachęcania bliskich do odwiedzenia Poznania.  

 ocenę atrakcyjności miasta jako celu pobytów weekendowych,  

 deklarowany zamiar odwiedzenia Poznania,  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” przyczyni 

się do poprawy wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego na pobyty weekendowe, a 

także pozwoli zwiększyć ilość turystów odwiedzających Poznań. 

Świadczy o tym fakt, że aż 98% respondentów ma zamiar rekomendować pobyt 

weekendowy w Poznaniu. Ponad 60% uczestników akcji, wśród których przeprowadzono 

badania, uznało miasto jako co najmniej atrakcyjne, odmiennego zdania było tylko 3% 

badanych. Wśród mieszkańców pozytywną ocenę wystawiło 54%, a wśród przyjezdnych 

wahała się ona pomiędzy 66% w przypadku odwiedzających do 78% w przypadku 

turystów. Dodatkowo 75% odwiedzających zamierza spędzić weekend w Poznaniu w 

celach turystycznych w ciągu następnego roku, przy czym deklaracje 28% jest 

zdecydowanych. 

Należy pamiętać, że nie było to badanie porównawcze tzn. nie odnoszono oceny 

atrakcyjności Poznania do oceny innych miast. Dopiero takie porównanie będzie szansą 

na ustalenie pozycji konkurencyjnej Poznania w segmencie turystyki weekendowej. 

 

Ogólna ocena skuteczności akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

 

 Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania organizacji i przebiegu akcji, a 

także wyniki badań i dotychczas sformułowane wnioski szczegółowe można 

ocenić skuteczność akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” jako 

umiarkowanie wysoką. 

 Powyższa ocena końcowa akcji ma charakter ogólny i nie jest jednoznaczna. 

Z jednej strony akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem przez 

mieszkańców i turystów. Z drugiej strony korzyści uzyskane przez  
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partnerów akcji nie są bardzo duże. Akcja zorganizowana została jednak po 

raz pierwszy i powtórzenie jej w kolejnych latach z pewnością pozwoli 

zainteresować większą liczbę odwiedzających, co przełoży się na większe 

korzyści partnerów akcji; 

 Ocena skuteczności może ulec zmianie, jeśli określi się efekt medialny akcji 

(realizacja celu bezpośredniego nr 4) w postaci rozpropagowania w środkach 

masowego przekazu informacji na temat potencjału turystycznego i 

kulturowego Poznania; 

 Wydaje się, że podstawowymi beneficjentami akcji w kolejnych latach 

powinny być podmioty słabiej rozpoznawalne w świadomości turystów i 

mieszkańców ze względu na lokalizację lub ograniczoną aktywność 

promocyjną. Dla tego typu podmiotów akcja „Poznań za pól ceny” może być 

okazją do zaistnienia w świadomości Poznaniaków i turystów i mieć głównie 

charakter promocyjno – informacyjny. Przykłady Groty Solnej (ze wzrostem 

sprzedaży o 373% w porównaniu z pierwszym długim weekendem majowym, 

czy hotelu Park ze wzrostem o 600%) mogą skłonić innych do przystąpienia 

do akcji w kolejnych edycjach; 

 Dodatkową korzyścią jest rozszerzanie przestrzeni miasta, będącej 

przedmiotem zainteresowania mieszkańców i turystów. Skuszeni możliwością 

skorzystania z promocyjnej oferty zejdą oni z tradycyjnych szlaków 

turystycznych (głównie Stary Rynek) i odkryją równie ciekawe miejsca nie 

będące do tej pory przedmiotem większego zainteresowania. 

 

Rekomendacje dla akcji „Poznań za pół ceny” 

Wnioski płynące z analizy skuteczności akcji „Poznań za pół ceny” wskazują, że akcja 

powinna być kontynuowana. Warunkami sukcesu kolejnych edycji akcji „Poznań za pół 

ceny” są: 

 Zwiększenie akcji informacyjnej (rozpoczęcie jej wcześniej i na większą 

skalę); 

 Dotarcie z informacją do potencjalnych turystów zagranicznych (szczególnie 

niemieckich); 

 Poszerzanie oferty dzięki pozyskiwaniu nowych podmiotów (szczególnie poza 

ścisłym centrum). 
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STRESZCZENIE – INFORMACJA PRASOWA 

W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w dniach 24-25 maja 2008 r., 

których celem było zmierzenie skuteczności kampanii „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!”. Raport powstał na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jego 

autorami są pracownicy Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – dr Piotr 

Zmyślony i mgr Marcin Olszewski. 

Akcja „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” miała charakter promocji sprzedaży i stanowiła 

narzędzie komunikacji marketingowej Poznania. Odbyła się w dniach 24-25 maja 2008 

roku, a więc w sobotę i niedzielę drugiego długiego weekendu majowego. Jej 

koordynatorem była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Akcja polegała na 

jednorazowym wspólnym obniżeniu cen usług oferowanych turystom i mieszkańcom 

Poznania o 50% przez podmioty tworzące ofertę turystyczną miasta i zaangażowane w 

akcję. Do promocji przystąpiło dwanaście hoteli, dziewięć lokali gastronomicznych, osiem 

muzeów oraz sześć innych podmiotów, w tym Palmiarnia, Zoo, centrum wycieczkowe 

Lecha, a nawet grota solna. 

Akcja miała pionierski charakter z uwagi na to, że promocja sprzedaży w formie promocji 

konsumenckiej, mająca genezę handlową, była dotąd stosowana niezmiernie rzadko w 

promocji miast, a w polskim mieście nie było takiego przypadku. Głównym motywem 

zorganizowania akcji była tworzenie wizerunku Poznania jako miejsca podróży 

weekendowych, a przez to zwiększenie popytu turystycznego w weekendy, przy 

jednoczesnej próbie zmiany wizerunku Poznania z miasta tylko biznesowego o średniej 

atrakcyjności turystycznej w segmencie turystyki krajoznawczej i kulturowej na miasto o 

bogatej ofercie turystycznej oraz pełnego wydarzeń. Organizatorom chodziło także o 

zmianę nawyków spędzania wolnego czasu Poznaniaków w kierunku zwiększenia ich 

aktywności kulturalnej i rekreacyjnej oraz pobudzenia popytu na usługi gastronomiczne 

oferowane przez lokale poznańskie. 

Na podstawie liczby wydanych ulotek-map można stwierdzić, że akcja „Poznań za pół 

ceny! Nie do wiary!” zainteresowała około 13 tysięcy osób. Należy jednak dodać, że jest 

to wielkość tzw. popytu potencjalnego – fakt wzięcia ulotki nie musiał automatycznie 

wiązać się z odwiedzeniem podmiotu oferującego swoje usługi w promocyjnej cenie. 

Na podstawie danych przekazanych przez wszystkie hotele – partnerów akcji można 

stwierdzić, że w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” wynajęto 118 pokoi. 

Przeciętnie jeden hotel wynajął 10 pokoi. Spowodowało to przeciętny wzrost liczby 

wynajętych pokoi we wszystkich hotelach będących partnerami projektu o ponad 9%. 

Porównując te wyniki do analogicznych danych z pierwszej soboty i niedzieli majowej 

STRESZCZENIE – INFORMACJA PRASOWA 



 41

można stwierdzić, że przeciętnie liczba wynajętych pokoi w czasie trwania akcji była o 

ponad połowę wyższa niż w weekend 2-4 maja. Akcja „Poznań za pół ceny! Nie do 

wiary!” przyniosła całkowity przychód ze sprzedaży we wszystkich obiektach na poziomie 

ponad 20 tysięcy złotych. Przeciętny przychód ze sprzedaży w jednym hotelu wyniósł 

ponad 1,7 tysiąca złotych. 

W przypadku restauracji skuteczność akcji była wyższa. Na podstawie danych 

przekazanych przez restauracje – partnerów akcji można stwierdzić, że podczas trwania 

akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” sprzedano ponad 1,1 tysiąca posiłków. 

Przeciętnie jedna restauracja sprzedała ich ponad 160. Mieszkańcy Poznania i turyści 

chcący skosztować dań i zapłacić za nie 50% ceny zdominowali poznańskie restauracje – 

oferta promocyjna stanowiła 95% całkowitej liczby sprzedanych podczas weekendu 

posiłków. Pozwoliło to uzyskać 20-procentowy wzrost liczby posiłków sprzedanych w 

promocji w porównaniu do całkowitej liczby posiłków sprzedanych podczas pierwszego 

weekendu 3-4 maja. Co więcej, liczba wszystkich sprzedanych posiłków (a nie wszystkie 

dania były oferowane w promocji) była o 30% wyższa od całkowitej liczby posiłków 

sprzedanych podczas weekendu majowego. Przy założeniu, że każdy zostawił 20 złotych 

za zamówione przez siebie danie można przyjąć, że łączny przychód ze sprzedaży 

posiłków w ramach akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” osiągnął wartość blisko 23 

tysiące złotych, a przeciętnie każda restauracja uzyskała przychód ze sprzedaży na 

poziomie 3260 złotych. 

Z przeprowadzonych w trakcie trwania promocji badań uczestników wynika, że akcja 

została bardzo dobrze przez nich przyjęta. Z ponad 220 osób, które wzięło udział w 

badaniu ankietowym, zdecydowana większość, bo prawie 90% wypowiadała się o akcji w 

pozytywnym świetle. Określano ją jako ciekawą, fajną, a nawet „super”. Pojawiały się 

także opinie, że akcja poprawia turystyczny wizerunek miasta oraz postulaty zwiększenia 

częstotliwości jej organizowania. Wśród negatywnych opinii wskazywano głównie zbyt 

wąską ofertę promocyjną, zbyt krótki czas trwania akcji oraz nie objęcie zniżkami 

wszystkich pozycji menu w obiektach gastronomicznych. 

Głównym celem uczestników akcji była oferta gastronomiczna – skorzystało z niej jedna 

trzecia respondentów. Tylko nieco mniejszym powodzeniem cieszyły się zabytki i muzea 

poznańskie, które odwiedził co piąty badany (wykres 1). 

Informacje na temat akcji respondenci uzyskiwali głównie z mediów i z Internetu, a także 

od rodziny i znajomych. Należy podkreślić, że wiele osób nie wiedziało o akcji przed jej 

rozpoczęciem – prawie 30% respondentów dowiedziało się o niej dopiero wtedy, kiedy 

odwiedzili centrum miasta (przypadkiem, za pośrednictwem punktów informacji 

turystycznej lub rozdawanych ulotek). Nieskuteczne okazały się formalne kanały 

komunikacyjne w postaci billboardów reklamowych, ze względu na krótki czas ich 

ekspozycji. Zainteresowanie akcją udało się uzyskać przede wszystkim poprzez 
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publikacje i audycje w mediach oraz Internecie, a także poprzez rozpowszechnianie 

informacji nieformalnymi kanałami. 

O wysokiej skuteczności akcji świadczy to, że aż 90% respondentów wyraziło chęć 

ponownego uczestnictwa w akcji  w kolejnym roku (wykres 2). Ocenę skuteczności akcji 

obniża jednak to, że 85% uczestników akcji zadeklarowała, że gdyby nie była ona 

organizowana, i tak spędziliby weekend w Poznaniu w celach turystycznych, 

rekreacyjnych i kulturalnych. Można zatem stwierdzić, że tylko w przypadku 15% 

uczestników akcja stanowiła jednoznaczną zachętę do spędzenia weekendu w Poznaniu. 

Wyniki te trudno jednak interpretować ze względu na współwystępowanie motywów 

podejmowania aktywności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Udział w akcji nie 

musiał być jedynym motywem odwiedzenia miasta lub pozostania w nim na weekend. 

Akcja przyniosła pozytywny skutek w odniesieniu do postrzegania miasta jako miejsca 

atrakcyjnego pod względem turystycznym w odniesieniu do pobytów weekendowych. 

Ponad 60% uczestników akcji, wśród których przeprowadzono badania, uznało miasto 

jako co najmniej atrakcyjny, odmiennego zdania było tylko 2% badanych (wykres 3). 

Wśród mieszkańców pozytywną ocenę wystawiło 54%, a wśród przyjezdnych wahała się 

ona pomiędzy 66% w przypadku odwiedzających do 78% w przypadku turystów. Ponad 

trzy czwarte respondentów zamierza spędzić w Poznaniu weekend w celach turystycznych 

lub rekreacyjnych, a aż 98% zamierza zachęcać do tego rodzinę i znajomych, co należy 

uznać za bardzo wysoki wskaźnik, który wpływa na ocenę skuteczności akcji. 

Na podstawie odpowiedzi respondentów można stwierdzić, że akcja zainteresowała w 

prawie równej liczbie mieszkańców Poznania i gości przyjezdnych. Najliczniejszą grupę 

respondentów przybyłych spoza Poznania stanowili goście z województwa mazowieckiego 

(26%, z czego w przeważającej większości z Warszawy), co można wyjaśnić dobrą 

dostępnością komunikacyjną (szczególnie kolejową). Liczną grupę stanowili przyjezdni z 

województwa wielkopolskiego (17%) oraz zachodniopomorskiego (13%), a także dwóch 

regionów sąsiednich – województwa kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (9%). Warto 

podkreślić, że wśród przebadanych turystów zanotowano niski udział osób pochodzących 

z zagranicy – 17 osób, co stanowi zaledwie 7% respondentów. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacji i przebiegu akcji, a także wyniki badań i 

dotychczas sformułowane wnioski szczegółowe można ocenić skuteczność akcji 

„Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” jako umiarkowanie wysoką. 

Ocena ta ma charakter syntetyczny (składa się na nią wiele czynników), nie jest zatem 

jednoznaczna. Z jednej strony akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem przez 

mieszkańców i turystów a z drugiej strony korzyści uzyskane przez  partnerów akcji nie 

są tak duże jak można się było spodziewać. Akcja zorganizowana została jednak po raz 

pierwszy i powtórzenie jej w kolejnych latach z pewnością pozwoli zainteresować większą 

liczbę odwiedzających, co przełoży się na większe korzyści partnerów akcji. 
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Wykres 1. Deklaracja odwiedzenia lub zamiaru odwiedzenia atrakcji / obiektów będących przedmiotem akcji 
"Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
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Wykres 2. Zamiar uczestniczenia w akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” w przyszłym roku. 
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Wykres 3. Ocena atrakcyjności Poznania jako miejsca pobytu weekendowego. 
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ANEKS 

 
 
 

1. Wzór kwestionariusza – sprawozdanie z przeprowadzenia akcji – hotele 

2. Wzór kwestionariusza – sprawozdanie z przeprowadzenia akcji – restauracje 

3. Wzór kwestionariusza – sprawozdanie z przeprowadzenia akcji – inne obiekty 

4. Wzór kwestionariusza dla uczestników akcji – wersja polska 

5. Wzór kwestionariusza dla uczestników akcji – wersja angielska 

6. Wzór kwestionariusza dla uczestników akcji – wersja niemiecka 

ANEKS 
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Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

Hotele 
 
 
Szanowni Państwo, 
w celu zbadania efektywności akcji promocyjnej „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
prosimy o dokładne wypełnienie poniższej tabeli. Wyniki badań będą wykorzystane tylko 
dla wewnętrznych potrzeb organizatorów i uczestników akcji. 
 
 
Nazwa hotelu: ……………………………………………………. 
 
 
1. Informacje na temat wielkości popytu w weekend „Poznań za pół ceny” oraz w 
pierwszy weekend majowy: 
 

Typ pokoi  
Piątek/Sobota 
23-24 maja 

Sobota/niedziela 
24-25 maja 

Piątek/Sobota 
2-3 maja 

Sobota/niedziela 
3-4 maja 

 
z rabatem 

 

    liczba 
wynajętych 
pokoi 

ogółem 
    

Uwaga: pokoje z rabatem – pokoje sprzedane po cenie dla uczestników akcji „Poznań za 
pół ceny! Nie do wiary!” 
 
2. Informacje na temat cen 
 

Typ pokoi  
Piątek-niedziela 

23-25 maja 
Piątek- niedziela 

2-4 maja 

z rabatem   cena pokoi 1-
os. 

bez rabatu   

z rabatem   cena pokoi 2-
os. 

bez rabatu   

z rabatem   cena pokoi 3-
os. 

bez rabatu   

z rabatem   cena 
apartamentów 

bez rabatu   

z rabatem   cena  pokoi 
innego typu 
(…………………….) bez rabatu   

 
 
3. Informacje na temat liczby pokoi oddanych do dyspozycji gości 
 

Typ pokoi Piątek/Sobota 
23-24 maja 

Sobota/niedziela 
24-25 maja 

Piątek/Sobota 
2-3 maja 

Sobota/niedziela 
3-4 maja 

 
liczba pokoi 
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Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
 

Restauracje 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
w celu zbadania efektywności akcji promocyjnej „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
prosimy o dokładne wypełnienie poniższej tabeli. Wyniki badań będą wykorzystane tylko 
dla wewnętrznych potrzeb organizatorów i uczestników akcji. 
 
 
Nazwa restauracji: ……………………………………………………. 
 
 
 
1. Informacje na temat wielkości popytu 
 

Dzień 
Liczba wydanych 

posiłków w ramach 
akcji (z rabatem) 

Liczba wszystkich 
sprzedanych usług 

(wydanych 
posiłków) ogółem 

Liczba sprzedanych 
usług ogółem w 
długi weekend 

majowy (3-4 maja – 
sobota-niedziela) 

 
Sobota 24 maja 
 

  

 
Niedziela 25 maja 
 

  

 
Razem 
 

  

 

 
 
2. Informacje na temat cen 
 
 
Całkowita cena dań oferowanych w ramach akcji: 
 
Menu 1: ..................... 
 
Menu 2: ..................... 
 
Menu 3: ..................... 
 
Menu 4: ..................... 
 
Menu 5: ..................... 
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Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 

 
Muzea / Wystawy / Inne atrakcje 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
w celu zbadania efektywności akcji promocyjnej „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
prosimy o dokładne wypełnienie poniższej tabeli. Wyniki badań będą wykorzystane tylko 
dla wewnętrznych potrzeb organizatorów i uczestników akcji. 
 
 
 
Nazwa obiektu: ……………………………………………. 
 
 
 
1. Informacje o liczbie odwiedzających 
 

Dzień 

Liczba 
odwiedzających 

(wydanych/ 
sprzedanych 

biletów) w ramach 
akcji 

Liczba 
odwiedzających 

ogółem (na 
wszystkie wystawy) 

Liczba 
odwiedzających 
ogółem w długi 

weekend majowy 
(3-4 maja – sobota-

niedziela) 
 
Sobota 24 maja 
 

  

 
Niedziela 25 maja 
 

  

 
Razem 
 

  

 

 
 

 

 
 



 
Ankieta dla uczestników 

akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
 

Szanowni Państwo, 
w celu udoskonalenia akcji promocyjnej „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” w 
kolejnych latach prosimy o dokładne wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta 
jest anonimowa a  wyniki badań będą wykorzystane tylko dla wewnętrznych 
potrzeb organizatorów akcji. 
 

 Jestem turystą, przyjechałem z …………………………  

 Jestem mieszkańcem Poznania lub terenów podpoznańskich 

 

1. Informacje o akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” 
uzyskałam/uzyskałem z (możliwe kilka odpowiedzi): 

 bilboardów 

 internetu 

 od znajomych/ rodziny 

 mediów (radia, telewizji, prasy) 

 punktu informacji turystycznej 

 otrzymanej ulotki / mapy 

 nie wiedziałam/em wcześniej o akcji, dowiedziałem się przypadkiem (*przed 

chwilą / w momencie rezerwacji) 

 

2. Atrakcyjność Poznania jako miejsce pobytów weekendowych oceniam 
jako: 

Bardzo niską Niską Średnią Wysoką Bardzo wysoką 
     

 

3. Gdyby akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” nie byłoby: 

  i tak planowałabym (-łbym) weekend w Poznaniu / w mieście (może tylko w 

innym czasie) 

  nie spędziłabym (-łbym) weekendu w Poznaniu / w mieście 

 

4. Moja opinia na temat akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” to: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamierzam odwiedzić lub już odwiedziłam (-em) następujące atrakcje 

/ obiekty (możliwe kilka odpowiedzi): 

 Muzea (w tym Makieta Dawnego Miasta Poznania) 

 Zabytki (Ratusz, Ostrów Tumski, Zamek Cesarski, Fara i inne) 

 Restauracje  

 Centrum Wycieczkowe Lecha 

 Dni Białej Damy w Kórniku 

 Inne……………………………………………….……………… 

 

6. Zamierzam spędzić turystycznie weekend w Poznaniu w ciągu 
najbliższego roku 

 Zdecydowanie tak,  

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie  

 

7. Zamierzam uczestniczyć w akcji „Poznań za pół ceny! Nie do wiary!” w 
przyszłym roku 

 Zdecydowanie tak,  

 Raczej tak, 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie  

 

8. Zamierzam zachęcać rodzinę/znajomych do odwiedzenia Poznania na 
weekend  

 Zdecydowanie tak,  

 Raczej tak, 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie  

 

Data wypełnienia ankiety: Miejsce wypełnienia ankiety: Nr ankiety 

 Sobota 24 maja 

 Niedziela 25 maja 

 

………………………………………………………… 

 

…………………… 
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„Poznań for half-price” campaign questionnaire  
 
Dear Sir/Madam, 
Please fill the questionnaire below to help us improve our “Poznań for half-
price” campaign next year. It will take only few minutes. The questionnaire is 
anonymous and results of the survey will be used only for our internal 
purposes. 

The Poznań Local Tourist Organisation 
 

 I am a tourist, I’ve come from …………………………  

 I live in Poznań or near Poznań 

 

1. I have got information on “Poznań for half-price” campaign from: 
 bilboards 

 Internet 

 friends / family 

 media (radio, television, press) 

 tourist information centre 

 a leaflet 

 I did not know about the campaign, I have found out accidentally 

(a moment ago / during the hotel reservation) 

 

2. I assess the tourist attractiveness of Poznań as a weekend break 
destination as: 
 

very low low medium high very high 
     

 

3. If the “Poznań for half-price” campaign did not take place I would: 

  plan to spend a weekend in Poznań anyway 

  not spend a weekend in Poznań 

 

4. My opinion on “Poznań for half-price” campaign: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. I am going to visit or I have already visited the following attractions 

and facilities: 

 Museums (including the City Model) 

 Historical buildings and monuments 

(City Hall, Cathedral Island, Emperor’s Castle and other) 

 Restaurants  

 Lech Visitors Centre 

 White Lady’ Weekend in Kórnik 

 Other……………………………………………….……………… 

 

6. I will visit Poznań once more for a weekend for tourist motivations 
during a year 

 definitely yes 

 rather yes 

 rather not 

 definitely not 

 

7. I will visit Poznań during “Poznań for half-price” weekend next year 
 definitely yes 

 rather yes 

 rather not 

 definitely not 

 

8. I will encourage my family and/or friends to visit Poznań for a 
weekend 

 definitely yes 

 rather yes 

 rather not 

 definitely not 

 

Date: Place: No. of question. 

 Saturday, 24th May 

 Sunday, 25th May 

 

………………………………………………………… 

 

…………………… 
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Umfrage für die Teilnehmer der Aktion  „Posen zum halben 

Preis! Unglaublich!” 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zwecks die Promotionsaktion „ Posen zum halben Preis!  Unglaublich!” in der Zukunft zu 

verbessern, wir bitten Sie, den folgenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen. Die 

Umfrage ist anonym und die Ergebnisse werden nur für den inneren Bedarf der 

Aktionsorganisatoren verwendet. 

Die Posener Tourismusorganisation 

 Ich bin ein Tourist, ich komme aus............... 

 Ich bin ein Posener oder ich komme aus der Gegend 
 

1. Information über die Aktion „ Posen zum halben Preis! Unglaublich!” 

bekam ich von (mehrere Antworten möglich): 

 bilboards 

 Internet 

 den Bekannten/Familie 

 Medien (Radio, TV, Zeitungen) 

 Touristinformation 

 Flugblatt 

 ich habe über die Aktion nicht gewusst; ich habe darüber zufällig herausgefunden (vor 

einem Moment/während des Reservationsprozesses) 

 

2. Posens Anziehungskraft als Zielort für Wochenende bewerte ich als: 
 

sehr niedrig niedrig mittelmäßig hoch sehr hoch 
     

 

3. Wenn es die Aktion „Posen zum halben Preis! nicht gegeben hätte: 

  ich würde ein Wochenende in Posen/in der Stadt sowieso unternehmen (vielleicht nur 

in einem anderen Termin) 

 ich würde das Wochenende in Posen/in der Stadt nicht verbringen 
 

4. Meine Meinung über die Aktion „ Posen zum halben Preis!” ist: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ich habe die Absicht oder ich habe das schon gemacht,  folgende 

Touristenattraktionen/Objekte zu besuchen (mehrere Antworten möglich): 

 Museen (darin das Modell der Altstadt von Posen) 

 Denkmäler (Dominsel, Stadtpfarrkirche, Kaiserschloss) 

 Restaurants  

 Das Erlebniszentrum LECH 

 Festival der Weißen Dame in Kornik 

 andere.................................................. 

 

6. Ich beabsichtige ein Wochenende in Posen im kommenden Jahr touristisch 

zu verbringen: 

 ja, sicherlich 

 eher ja 

 eher nicht 

 sicher nich 

 

7. Ich beabsichtige an der Aktion „ Posen zum halben Preis! Unglaublich!” im 

nächsten Jahr teilzunehmen: 

 ja, sicherlich 

 eher ja 

 eher nicht 

 sicher nicht 

 

8. Ich werde meine Familie/Freunde und Bekannte zureden, Posen für das 

Wochenende zu besuchen 

 ja, sicherlich 

 eher ja 

 eher nicht 

 sicher nicht 

Datum der Fragebogenausfüllung: Ort: Fragebogennummer 

 Samstag, den 24 Mai 

 Sonntag, den 25 Mai 

 

…………………………………

………………………………… 

………………….. 



 


