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Cel

Celem referatu jest krótka charakterystyka wciąż mało znanego 

nurtu ekonomii doświadczeń oraz wyszczególnienie 

niepowtarzalnych doznań i doświadczeń wiążących się z 

pobytem w gospodarstwie agroturystycznym.



Turystyka jako przemysł wakacyjnych przeżyć

 Podróżom od najdawniejszych czasów towarzyszyło poznawanie 

nieznanego, przeżywanie ekscytujących przygód czy zdobywanie 

nowych doświadczeń. 

 Turystyka jest dziś jednym z najważniejszych rynków doświadczeń. 

 Rynek ten coraz częściej analizowany jest jako obszar konsumpcji 

doznań.

3S

Sun - słońce

Sand - piasek

Sea - morze

3E

Entertainment - rozrywka 

Education - edukacja

Excitement - ekscytacja



Produkt turystyczny…

… to szereg doznań, emocji, zadowolenia, satysfakcji - całość 

przeżytego przez turystę doświadczenia.

Produkt oczekiwany

Produkt rzeczywisty i poszerzony

Produkt potencjalny – efekt WOW

Produkt psychologiczny



Geneza ekonomii doświadczeń

Komodytyzacja (utowarowienie) oferty – produkty reprezentują wysoki, 

ale  porównywalny standard, a jedynym kryterium wyboru jest często 

cena - oferta „no limit”.

Konsumpcjonizm – rytualizacja procesu konsumpcji – poza wartością 

utylitarną dobra i usługi stają się nośnikami przeżyć, a konsument jest 

ich aktywnym poszukiwaczem. 

Prosument, który czynnie i świadomie uczestniczy w procesie 

projektowania i wytwarzania produktów, z których będzie korzystał.

Kastomizacja oferty, czyli dostosowywanie jej do potrzeb użytkownika.



B.J. Pine i J.H.: Gilmore The 

Experience Economy: 

Work Is Theater & Every

Business a Stage. 



Ewolucja wartości ekonomicznej w perspektywie gospodarki opartej 

na doświadczeniach

Cena rynkowa
Polityka 

cenowa
Wyższa cena

Niewyróżniająca się

Wyróżniająca się 

Pozycja 

konkurencyjna

Pozyskiwanie surowców

Wytwarzanie dóbr

Świadczenie usług

Organizowanie doświadczeń





Ewolucja wartości ekonomicznej w poszczególnych 

typach gospodarki

Oferta ekonomiczna Surowce Towary Usługi Doświadczenia

Funkcja 

gospodarcza
pozyskiwanie wytwarzanie świadczenie organizowanie

Charakter oferty zamienna materialna niematerialna godna zapamiętania

Podstawowy atrybut naturalność standaryzacja dopasowanie do potrzeb osobisty charakter

Metoda oferowania
przechowywane w 

ilościach hurtowych

składowane po 

produkcji
dostarczane na zamówienie

odsłaniane w trakcie 

„przedstawienia”

Sprzedawca handlowiec producent dostawca usług organizator

Nabywca rynek użytkownik klient gość

Czynniki 

kształtujące popyt
właściwości funkcje i cechy korzyści wrażenia i emocje



Doświadczenia w turystyce

 Doświadczeni turyści chcą doświadczyć autentyczności – to w niej 

szukają głębokich, cennych i unikatowych doznań. Priorytetem jest 

brak utowarowienia i skrajnej komercjalizacji [J. Heath i A. Potter]. 

TURYSTYKA 

MASOWA
TURYSTYKA 

ALTERNATYWNAVS.



Autentyzm doświadczenia turystycznego, unikalny,  

nieszablonowy i niemasowy jego charakter oferuje…

Turystyka wiejska i agroturystyka



Noclegi 





Posiłki

regionalne dania



W sadzie lub ogrodzie



Zwierzęta



Prace gospodarskie



Realizacja hobby



Aktywność 

fizyczna



Folklor, tradycje, 

obyczaje, rękodzieło 



Podsumowanie

Z uwagi na złożoność i interdyscyplinarność produktu agroturystycznego, 

wciąż poszerzającą się typologię gospodarstw agroturystycznych i 

wynikającą z niej wielokierunkowość specjalizacji tych przedsięwzięć, 

prezentowane treści z pewnością nie wyczerpują niezwykle bogatego 

tematu jakim są doznania i doświadczenia turystów wypoczywających 

na wsi. 

Zagadnienie to, z uwagi na rosnące znaczenie doświadczeń na rynku 

turystycznym wydaje się ciekawym i istotnym obszarem badań oraz 

szansą rozwoju wielu przedsięwzięć turystycznych na obszarach wiejskich.
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