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Wstęp
Ogromna dynamika zmian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw turystycznych, a także samorządu terytorialnego, konkurujących o ograniczone zasoby, stawia wiele wyzwań w wymiarze społecznym, ekonomicznym i technologicznym
przed menedżerami podmiotów gospodarczych oraz administracją samorządową.
Wyzwania te dotyczą przede wszystkim konieczności poszukiwania skutecznych
sposobów dotarcia do coraz bardziej wymagających klientów (turystów), utrzymywania i wzbogacania relacji z nimi, tworzenia ofert odpowiadających ich oczekiwaniom. Stanowi to cel marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i jednostkami samorządu terytorialnego (gminami i regionami będącymi rynkami
docelowymi określonych grup turystów). W budowaniu dobrych relacji z turystami
oraz z innymi grupami interesariuszy (w przypadku gmin i regionów turystycznych)
wykorzystywane są coraz bardziej nowoczesne technologie informacyjne, kreatywne i nowatorskie narzędzia oddziaływania na rynki docelowe w turystyce, elementy
koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji i prospołecznych oraz proekologicznych zachowań podmiotów rynku turystycznego.
Wymienione działania wpisują się w nowoczesną koncepcję marketingu w turystyce, który powinien zapewnić integrację turystów z przedsiębiorstwami i obszarami recepcji turystycznej, chociaż usługodawcy w turystyce nie mogą jak dotychczas
w pełni liczyć na lojalność swoich klientów. W przygotowanej publikacji przedstawiono opracowania podejmujące tylko niektóre zagadnienia związane z praktyką
stosowania narzędzi marketingowych w praktyce przedsiębiorstw turystycznych,
a także miejscowości i regionów turystycznych.
Nowe warunki działania usługodawców na rynku turystycznym zmuszają ich do
stosowania skuteczniejszych narzędzi oddziaływania na klientów. Nie dziwi zatem
rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania relacjami z klientem. Dotyczy to nie
tylko biur podróży, lecz także obiektów oferujących usługi hotelarskie, przewoźników czy też placówek gastronomicznych. Ten aspekt zarządzania marketingowego
podjęto w kilku opracowaniach tej publikacji.
Sporo miejsca poświęcono również problematyce kreowania nowych ofert (produktów) w turystyce, będącego reakcją usługodawców na zmieniające się potrzeby i oczekiwania turystów. W proces ten wpisują się coraz mocniej m.in. obiekty
hotelarskie oferujące pakiety pobytowe, hotele butikowe rozszerzające ofertę usług
dodatkowych, gospodarstwa agroturystyczne czy też koncepcja gospodarstw opiekuńczych (social farming). Określone miejsce w rozwoju oferty regionów ma planowanie elastyczne, wpisujące się w koncepcję rozwoju zrównoważonego.
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Dla podmiotów gospodarki turystycznej oraz obszarów recepcji stale aktualnym
wyzwaniem jest skuteczność działań promocyjnych i dystrybucja przygotowanych
ofert. Coraz większą rolę odgrywają tu media społecznościowe (m.in. Facebook)
i Internet. Rośnie także zainteresowanie władz samorządowych skuteczną promocją wśród potencjalnych turystów. Dla obszarów recepcji oraz przedsiębiorstw turystycznych istotne jest również kreowanie potencjału turystycznego miejscowości
i regionów recepcji ruchu turystycznego jako istotnego warunku tworzenia ofert
spełniających oczekiwania turystów. Chodzi m.in. o działania wzmacniające atrakcyjność turystyczną obszarów recepcji czy też rolę lokalnych społeczności w tym
działaniach.
Proponowany zbiór artykułów nie wyczerpuje szerokiego spektrum zagadnień
kryjących się pod terminem marketingu turystycznego. Zawarte w nich treści powinny wszakże przyczynić się do wzbogacenia wiedzy związanej ze stosowaniem
nowoczesnych narzędzi marketingowych przez usługodawców w turystyce i przez
władze samorządowe obszarów recepcji turystycznej.
Andrzej Rapacz

