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Ameryka ńska gospodarka turystyczna generuje rocznie $2.1 Bilionów

Ilość miejsc pracy w obsłudze podró żnych 15 Milionów

Wydatki wszystkich podró żnych w Stanach $972  Miliardy

Wydatki podró żnych zagranicznych w Stanach (eksport) $221 Miliardów

Wydatki Amerykanów na podró że zagraniczne (import) $147 Miliardów

Podatki z działalno ści gospodarki turystycznej $141 Miliardów

Bilans handlowy turystyki zagranicznej – zysk dla
gospodarki

$74 Miliardy 

Źródło: US Travel Industry Association of America, B ureau of Economic Analysis/U.S. Department of Comme rce

Miejsce turystyki w gospodarce Stanów Zjednoczonych
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Podró żni ameryka ńscy wyje żdżający do Europy w celach turystycznych:

� Mają średni roczny dochód na gospodarstwo domowe w wysoko ści $131,869

� Przebywaj ą za granic ą średnio 17.7 dni

� Najwazniejsze deklarowany formy aktywno ści w czasie pobytu w Europie:
� Generalne zwiedzania 88% 
� Zakupy 81%
� Odwiedzanie miejsc zwi ązanych z histori ą 61%
� Pobyty z dala od du żych miast 58%
� Zwiedzanie galerii i muzeów 58%
� Smakowanie lokalnej kuchni 46%
� Parki narodowe 36%
� Koncertach 21%
� Imprezy sportowe 8%

� Na wydatki zwi ązane z jedn ą podró żą wydaj ą $3018, z czego $1484 na ezpo średnie wydatki w 
odwiedzanym kraju. W Polsce $870

� Stanowi ą ponad 16% (blisko 11 milionów) wszystkich uczestników  wyjazdów zagranicznych

� Polsk ę odwiedza 3.09% podró żujących do Europy



Zainteresowanie potencjalnych podró żnych ameryka ńskich wyjazdami do Polski
Ilości procentowe zainteresowania na poszczególnych rynkach emis yjnych
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Zainteresowanie potencjalnych podró żnych ameryka ńskich wyjazdami do Polski
Penetracja zainteresowania na poszczególnych rynkach emisyj nych
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Z badań przeprowadzonych przez American Express wynika, że:

60% respondentów twierdzi, że podró żowanie jest tak wa żne dla ich zdrowia 
psychicznego i stylu życia, że nie dopuszcz ą, aby warunki ekonomiczne 
wpłyn ęły na ich plany podró żnicze.

87% konsumentów twierdzi, że ich osobiste zainteresowania s ą podstaw ą 
planowania ich podró ży wakacyjnych.

60% twierdzi, że im bardziej pasjonowali si ę jakim ś tematem, tym bardziej 
decydowali si ę na odbywanie dalszych podró ży zaspokajaj ących te 
zainteresowania.

57% zamierza odbywa ć podró że bez wzgl ędu na odległo ści w celu zaspokojenia 
swoich osobistych zainteresowa ń.

36% twierdzi, że nie bierze w ogóle pod uwag ę wyjazdów, które nie zaspokajałyby 
spełnienia przynajmniej jednej z osobistych pasji.

71% twierdzi, że odkryło swoje „nowe pasje” w czasie podró ży wakacyjnych.
34% twierdzi, że odkryło w czasie podró ży wakacyjnej nowe zainteresowania.



Ważnym spostrze żeniem jest to, że zainteresowania osobiste staj ą się
podstawowym motywem podejmowania decyzji zwi ązanych z wypoczynkiem 
turystycznym. 

Odejście od

SITE SEEING

Do

SITE DOING



• Internet to podstawowe źródło informacji, ale nie koniecznie podstawowe narz ędzie
rezerwacji.

• Im bardziej skomplikowany program podró ży tym wi ększe prawdopodobie ństwo
realizacji poprzez profesjonalistów z bran ży turystycznej.

• Według PhoCusWright w ostatnich kilkunastu latach lic zba agencji turystycznych w 
Stanach Zjednoczonych spadła z 34,000 do 15,000, al e te które przetrwały, bo umiały 
dostosowa ć się do nowych warunków, maj ą się bardzo dobrze. 

• Według ASTA w ubiegłym roku ilo ść rezerwacji produktów turystycznych 
dokonanych przez agencje wzrosła o 7%. Efekt zm ęczenia konsumentów długim 
czasem szukania odpowiadaj ących ich potrzebom produktów oraz brakiem wiedzy 
jak dotrze ć do specyficznych atrakcji niedost ępnych w sieci.

• Według bada ń IBM Institute of Business Value przeprowadzonych w śród 2000 
podró żnych okazało si ę, że 20% z nich potrzebuje wi ęcej ni ż 5 godzin na 
poszukiwanie i zrobienie rezerwacji on-line, a blis ko połowa potrzebuje na to co 
najmniej 2 godzin. Dotyczy to w znacznej mierze młodych osób, które nie maja
problemów z korzytaniem z najnowszych technologii.

• To wszystko znacznie szybciej i sprawniej robi ą profesjonali ści wiedz ący jak dotrze ć 
do dost ępu do okre ślonego produktu niejednokrotnie przez osobist ą wiedz ę i 
bran żowe kontakty.

Rola bran ży turystycznej w realizacji
zainteresowa ń podró żniczych



• Nie ma ustawy o turystyce.
• Nie ma centralnego ani stanowego rejestru podmiotów świadcz ących

usługi turystyczne.
• Nie ma gwarantowanych ubezpiecze ń turystycznych.  
• Nie są wymagane żadne licencje, rejestracje lub pozwolenia. Nie dotyczy 

to regulowanygo rynku świadczenia usług transportowych – przewozów 
pasażerskich.

Wielu touroperatorów i agencji turystyczni dla prest iżu i wiarygodno ści 
zrzesza si ę dobrowolnie w bran żowych organizacjach. Do najbardziej
znanych i powa żanych nale żą:

• United States Tour Operators Association (USTOA).
• National Tours Association (NTA).
• American Society of Travel Agents (ASTA).

Istnieje tak że stowarzyszenie polonijnych biur podró ży Society of Polish 
American Travel Agents (SPATA). 

Organizacja bran ży turystycznej w 
Stanach Zjednoczonych



Aktywnymi członkami USTOA mog ą zostać tylko ameryka ńscy 
touroperatorzy spełniaj ący bardzo ostre kryteria
• Przedstawienie gwarancji finansowych na kwot ę minimum 1 miliona 

dolarów
• 18 rekomendacji od podmiotów z bran ży turystycznej i finansowej.

Roczna składka członkowska wynosi od 4000 do 11 500 d olarów w 
zależności od rozmiarów prowadzonej działalno ści plus 1000 dolarów od 
każdego zarejestrowanego podmiotu zale żnego (brand).

W chwili obecnej USTOA liczy 71 aktywnych członków - wiod ących
ameryka ńskich turoperatorów.

USTOA – Studium przypadku



Jak promowa ć się na rynkach ameryka ńskich?

Komunikacja do bran ży czy do konsumentów - B2B czy B2C?

Koszty promocji i sposoby na ich optymalizacj ę

Wspólne działania regionalne
Śląsk i Małopolska

Mazowsze
Pomorze

Warmia Mazury i Podlasie

Wspólne działania tematyczne
Judaika

Pielgrzymki
Adventure
Zdrowie

Zamki i Pałace

Dbało ść o form ę i treść przekazu



Drodzy przyjaciele w Poland Travel,

Pracuj ę na wysokiej Pelican statku, z siedzib ą w Wielkiej Brytanii. My bardzo 
cieszymy si ę, że w Szczecinie w sierpniu do Tall Ships Race drugiej!
Wiemy, że miasto jest sponsorem The Tall Ships Races na wiele lat i nie 
możemy si ę doczeka ć, aby zobaczy ć pokaz, który kładzie si ę na nie!

Szukamy sta żystów, którzy chcieliby przył ączyć się do statku w Szczecinie 5 
sierpnia i pszczoła na pokładzie żeglowa ć Pelican powrotem do Wielkiej 
Brytanii, i zastanawiał si ę, czy mo że znasz jakie ś stażystów w wieku 16 lat, 
którzy mog ą być zainteresowani? Chcieliby śmy pokaza ć kilka polskich 
jednostek naszego kraju i miasta Pelican domu Weymout h.

Link do naszej strony jest: 
http://www.adventureundersail.com/return_voyage_szczecin_to_weymouth.html

Terminy i ceny s ą na tutaj. Prosz ę mógłby ś podzieli ć się tym ze swoimi 
członkami?

Język komunikacji - Studium przypadku



Turystyka Kulinarna
inspirowana ch ęcią poszerzenia kulinarnych horyzontów.

Turystyka Zdrowotna
inspirowana ch ęcią poprawy kondycji fizycznej i urody

Turystyka Medyczna
inspirowana potrzeb ą leczenia powa żniejszych dolegliwo ści

chorobowych

Turystyka Aktywna – Adventure
Natura i kultura

Najważniejsze i najszybciej rozwijaj ące sie niszowe
formy turystyki



Współczesny konsument poszukuje warto ści, aktywno ści i jako ści.

Kultura jest coraz bardziej wyra źną sił ą napędow ą autentycznych 
doznań turystycznych.

Turystyka biznesowa i wypoczynkowa przenikaj ą się nawzajem.

Dla wielu politycznych decydentów turystyka jest nie widocznym 
przemysłem – dostrzegaj ą go wtedy kiedy znika. Kiedy znikaj ą jego 
korzy ści dla gospodarki. 

Najlepsze owoce rosn ą na szczycie drzewa. Dostanie si ę do nich 
jest kosztowne, ale bardzo opłacalne.
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Jan Rudomina

Polish National Tourist Office
5 Marine View Plaza
Hoboken, NJ 07030

Tel: +1-201-420-9910
Fax: +1-201-584-9153

www.poland.travel
info.na@poland.travel


