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BUILDING RELATIONSHIPS WITH THE CUSTOMER OF AGROTOURISM 
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Abstrakt. Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia potrzeby budowania relacji z klientem w działalności 
agroturystycznej. W obecnych czasach budowanie relacji z klientem stanowi podstawę funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Dotyczy to również działalności agroturystycznej. Analizę przedstawiono w oparciu o 
badanie ankietowe przeprowadzone w grupie 50 gospodarstw agroturystycznych. W wyniku przeprowa-
dzonych badań ustalono, że prawie połowa badanych uwzględniała dbałość i nastawienie na klienta, gdy 
rozpoczynała działalność. Prawie 75% badanych utrzymuje z klientami trwałą więź.

Wstęp
„Klient nasz pan!” – to stwierdzenie to pewnego rodzaju motto w działalności placówek usługo-

wych. Trudno się z tym powiedzeniem nie zgodzić, ponieważ w żadnej działalności usługowej nie 
można odnosić korzyści bez osób, do których oferta jest docelowo skierowana. Jednak, aby odnieść 
sukces w obsłudze klienta należy wprowadzić w firmie odpowiednie reguły postępowania, zasady 
tej obsługi. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie w stanie pozyskiwać nowych klientów, ale również 
zatrzyma przy sobie tych dotychczasowych. Ci mogą przyczynić się do rozwoju takiej firmy na rynku.

Podstawową zasadą w marketingowych działaniach firmy jest zorientowanie na klienta i jego 
potrzeby. To właśnie satysfakcja, jaką osiąga klient po zakupie dóbr lub usług powinna być dla firmy 
wskaźnikiem potencjalnych przyszłych zysków. Klient jest najważniejszym elementem każdego 
procesu marketingowego, a podkreśla to koncepcja marketingu relacji [Mazurek-Łopacińska 2002].

Głównym założeniem marketingu relacji jest budowa i umocnienie więzi między dostaw-
cą a nabywcą. Więzi te powinny charakteryzować się trwałością oraz zyskownością dla obu 
zainteresowanych stron. W literaturze wyróżnia się wiele różnych rodzajów więzi, jakie łączą 
przedsiębiorstwo z jego klientami (tab. 1) [Dziewanowska 2012].

Badacze wskazują, że bardzo duże znaczenie w marketingu relacji i budowaniu relacji z 
klientami ma empatia. Empatią powinni charakteryzować się pracownicy firmy i sama firma 
w stosunku do swojego klienta. Według Murphy’ego, Laczniaka, Wooda: „empatia jest jednym 
z „dobrych obyczajów”. Nazywana jest ona cnotą, która (…) ma za zadanie wspierać główne 
cnoty marketingu relacji” [Siemieniako 2010, s. 23-24]. „Spotkanie to początek. Współpraca 
to postęp. Pozostanie razem to sukces” – Henry Ford  [Tomaszewicz 2010, s. 5]. Można zadać 
pytanie, czym jest lojalność. Zgodnie z definicją według Słownika wyrazów obcych, lojalność to 
„postawa, postępowanie zgodne z przepisami prawa; prawomyślność, praworządność”, a także 
„prawość, wierność, rzetelność w stosunkach z ludźmi” [1999, s. 662].

Konsument staje się lojalny, gdy produkt dostarcza mu pozytywnych wrażeń emocjonalnych. Jed-
nak poziom lojalności zmniejsza się, gdy coś zakłóci pozytywny odbiór świadczenia usług przez daną 
firmę [Smyczek 2001]. Wskaźnikiem prawdziwej lojalności klienta jest wysoka satysfakcja klienta. 
Uwzględniając dwa czynniki: lojalność i poziom zadowolenia, można wyróżnić cztery grupy klientów: 
 – klienci wyrachowani – charakteryzują się impulsywnością zakupu i poszukiwaniem okazji, są 

żądni zmian, przysparzają firmie wiele problemów, a koszt ich pozyskania jest bardzo wysoki, 
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 – osoby rezygnujące i terroryści – najbardziej niebezpieczna grupa klientów; mają oni złe do-
świadczenia związane z działalnością usługową danej firmy i chcą się podzielić tym z innymi, 
potencjalnymi klientami, 

 – zakładnicy – to osoby, które pomimo złych doświadczeń nadal korzystają z usług wybranej firmy,
 – wyznawcy – to inaczej orędownicy firmy, stanowią oni dla firmy najwyższą wartość [Rudaw-

ska 2005, s. 32-34]
Ivan Bureš i Pavel Řehulka opracowali zasady budowania trwałych relacji z klientem. Według 

autorów „na pierwszym miejscu jest ten, kto nas utrzymuje, a więc klient; każdy klient jest przede 
wszystkim człowiekiem; związek buduje się poprzez komunikację; najbardziej usatysfakcjono-
wanym klientem jest klient obskakiwany; wał obronny przed konkurencją buduje się z drobnych 
kamyczków; obsługa klientów znaczy więcej niż rozwój serwisu; starając się o klienta, myśl za 
niego; utrata klienta zaczyna się od utraty zaufania; najlepszym sprzedawcą jest pełen zapału 
klient; inwestowanie w troskę o klienta to lokata, która się opłaca” [2007, s. 3-6].

Można stwierdzić, że dużą rolę w budowaniu relacji klienta z firmą odgrywa zaangażowanie 
klienta w aktywne tworzenie oferty. Daje to klientowi poczucie uczestnictwa w kreowaniu pro-
duktów i usług, a także przekonanie, że ma on wpływ na to, co dzieje się w firmie i na rynku. 
Gdy współpraca zaowocuje pozytywnymi wynikami, a klient będzie dostrzegał w tym także swój 
osobisty wkład, zaangażuje się on w dalszą współpracę z firmą, co przyczyni się do wzmocnienia 
wzajemnych relacji klienta z firmą, a przede wszystkim do budowania lojalności.

Obecnie firmy powinny skupić się również na budowaniu lojalności swoich klientów przez 
działalność internetową. Duże znaczenie ma obsługa mailowa. Brak odpowiedniego podejścia w 
tym zakresie ze strony firmy może doprowadzić nawet do utraty klientów. Dużym plusem wyko-
rzystania rynku elektronicznego jest możliwość szybkiej komunikacji z klientami [Dejnaka 2007].

Zagadnienie budowania relacji z klientem jest bardzo rozległe w teoriach i można rozpatrywać 
je wielopłaszczyznowo. Nie jest to wynik mody, ale pewnego rodzaju konieczność. Bez fachowej 
obsługi klienta, bez budowania więzi z nabywcami nie uda się odnieść sukcesu, a w niektórych 
przypadkach przetrwać na tak zróżnicowanym konkurencyjnym rynku. Firma powinna uświadomić 
sobie, że to właśnie klient jest jej najważniejszym partnerem, że to klient współtworzy ofertę.

Tabela 1. Rodzaje więzi 
Table 1. Types of bonds
Więzi będące wynikiem 
czynności/Ties a result of 
operations

Więzi będące wynikiem wiedzy/
Ties a result of knowledge

Więzi będące wynikiem uczuć/
Ties a result of feelings

Wynikające z cech produktu 
lub procesu/Arising from the 
characteristics the produkt or 
process

Wynikające z przepisów prawa 
i kontraktów/Under the law and 
contracts

Wynikające ze stosunków 
społecznych/Arising from social 
relations

Wynikające z lokalizacji/
Arising from the location

Związane z technologią/
Technology-related

Wynikające ze zgodności 
systemów wartości/Resulting 
from the compliance of the 
system of values

Wynikające z ograniczeń 
czasowych/Arising from due to 
time

Wynikające z kwalifikacji/
Arising from qualifications

Wynikające ze zgodności 
ideologii/
Resulting from compliance 
ideology

Udział w kieszeni klienta/
Client’s participation in the 
pocket

Udział w umyśle klienta/
Participation in the customer’s 
mind

Udział w sercu klienta/
Participation in the heart of the 
customer

Żródło/Source: [Dziewanowska 2012]
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Materiał i metodyka badań
Celem badań było przedstawienie potrzeby budowania relacji z klientem w agroturystyce. 

Badania prowadzono w latach 2007-2010. Analizowany materiał obejmował 50 gospodarstw 
agroturystycznych działających w województwie warmińsko-mazurskim, w których prowadzono 
badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. W trakcie badań stwierdzono, czy prowa-
dzący gospodarstwa agroturystyczne przygotowując swoją ofertę biorą pod uwagę wielokrotność 
odwiedzin i nawiązanie trwałej relacji z klientem, czy podejmowali działania marketingowe, 
czy były one zróżnicowane, czy sugestie klientów odnośnie oferty gospodarstwa były brane pod 
uwagę. Prezentowane wyniki dotyczą  50 gospodarstw, które były skategoryzowane przez Polską 
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Budowanie relacji z klientem w badanych gospodarstwach agroturystycznych
Analizowany materiał dotyczył 50 gospodarstw agroturystycznych. Badania przeprowadzono 

w latach 2007-2010 w województwie warmińsko-mazurskim. Ustalono, że biorąc pod uwagę wiek 
prowadzących gospodarstwa agroturystyczne najwięcej osób było w przedziale 46-60 lat (50%) 
oraz w wieku 36-45 lat (42%). Niewielka grupa to właściciele gospodarstw agroturystycznych 
w wieku 26-35 lat (8%). Najwięcej gospodarstw istniało 6-10 lat, bo aż 42% oraz 3-5 lat – 36%. 
Mniej liczną grupę stanowiły obiekty prowadzone do 2 lat – 12% oraz powyżej 10 lat – 10%. 

W trakcie badań prowadzących gospodarstwa agroturystyczne zapytano, czy decydując się 
na działalność agroturystyczną nastawiali się oni na konkretnego klienta i na dbałość o relacje z 
nim, czy też na początku nie byli w tej kwestii ukierunkowani. Aż 40% badanych stwierdziło, że 
od razu nastawiało się na konkretną grupę klientów i na utrzymywanie z nimi trwałych, „zachę-
towych” kontaktów. Można zatem sądzić, że decyzja dotycząca prowadzenia działalności była 
w pełni przemyślana i dobrze ukierunkowana. Pozostałe 36% badanych określiło, że nie miało 
takiego ukierunkowania, a 24% nie miało zdania na ten temat. Uzyskane wyniki świadczą o tym, 
że nie każdy badany prowadzący działalność agroturystyczną od razu zakładał, że odpowiednie 
podejście do klienta zapewni w dłuższej perspektywie zyski. Taki stan rzeczy mógł wynikać z braku 
doświadczenia, wiedzy, a czasem po prostu z krótkookresowego nastawienia na bieżące zyski.   

Kolejne pytanie dotyczyło 
tego, czy podczas pobytu w go-
spodarstwie agroturystycznym 
turyści zgłaszali jakieś problemy. 
Ankietowani w 80% zadeklarowa-
li, że takie problemy pojawiały się. 
Jedynie 20% badanych stwierdziło, 
że w trakcie pobytu goście nie 
wskazywali na jakiekolwiek nie-
dogodności. Tych którzy wskazali 
na problemy, w kolejnym pytaniu 
zapytano czego one dotyczyły 
(rys. 1).

Najwięcej osób wskazywało na 
potrzebę różnorodności atrakcji, 
czyli dużego wyboru (15%), wiele 
osób (14%) zasugerowało, że po-
winno się wprowadzić konkretne 
działania na życzenie klienta, 
„szycie usługi na miarę klienta”, 
pełną organizację czasu wolnego 
(14%), czy ciągłe urozmaicanie 

Wypożyczenie 
sprzętu/equipment 

rental
7%

Różnorodność 
posiłków /variety of 

meals
12%

Różnorodność 
atrakcji/variety of 

attractions
14%

Organizacja czasu 
w olnego/organisati
on of leisure time

14%

Jakość 
obsługi/quality of 

service
7%

Urozmaicenie 
oferty/diverifying

14%

Działanie na 
życzenie 

klienta/action on 
request

14%

Wystrój i 
wyposażenie/decor 

and furnishings
9%

Inne/other
9%

Rysunek 1. Rodzaje problemów zgłaszanych przez turystów
Figure 1. Types of problems reported by tourists
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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oferty (14%). Mniej osób zwróciło 
uwagę na jakość obsługi (9%) i 
czy różnorodność posiłków (11%).  
Uzyskane wyniki świadczą o tym, 
że klient chce sam współtworzyć 
ofertę i że chciałby w przyszłości, 
aby jego uwagi znalazły odzwier-
ciedlenie w ofercie gospodarstwa.

Badani zapytani zostali rów-
nież o to, czy reagowali na zgła-
szane sugestie klientów. 80% 
badanych od razu brała pod uwagę 
sugestie klientów i podejmowała 
działania na bieżąco, natomiast 
20% przyznaje, że wysłuchali 
wszelkich uwag, ale działanie 
pozostawili na późniejszy czas. 
Może to wynikać z faktu, że su-
gestie zmian na jakie wskazywali 

klienci wiązały się z poniesieniem określonych kosztów. Taka decyzja wymaga przemyślenia i 
rozłożenia działań w czasie.

W trakcie badań ustalono również, że we wszystkich badanych gospodarstwach prowadzono 
dokładny rejestr dotyczący przebywających turystów, co pozwoliło na utrzymywanie kontaktu 
z klientami i podjęcie działań marketingowych w stosunku do nich (74% badanych zadeklaro-
wało podjęcie takich działań, pozostali 26% stwierdziło, że jest to zbyteczne).  Na rysunku 2 
przedstawiono rodzaje działań marketingowych podejmowanych przez właścicieli gospodarstwa 
agroturystycznych.

Spośród działań marketingowych najwięcej osób korzystało z wszelkich form grzecznościowych 
typu życzenia (23%), kolejne grupa to zniżka na następny pobyt (22%), informacje o zmianach w 
ofercie (22%), mailing (21%). Z uzyskanych danych wynika, że proste formy utrzymywania kon-
taktów z klientem są przyjęte i stosowane w praktyce i w odczuciu prowadzących gospodarstwa są 
skuteczne. Przyznają oni, że bardziej skomplikowanych, literaturowych metod nie znają.

Kolejne pytanie badawcze dotyczyło 
celu podejmowanych działań marketingo-
wych. Wyniki przedstawiono na rysunku 3. 
Jak wynika z danych zaprezentowanych na 
rysunku 3 najwięcej osób decyduje się na 
wprowadzanie działań marketingowych, 
aby powrócił klient (30%), wiele osób 
ukierunkowało się na tzw. „marketing 
szeptany” (30%), a także część osób repre-
zentowało nastawienie że klient jest współ-
twórcą oferty (30%). Tylko 10% badanych 
wskazało, że nie miało konkretnego celu. 
Przedstawiona sytuacja może świadczyć o 
tym, że wśród prowadzących agroturystykę 
jest duża świadomość znaczenia klienta. 
90% osób uważało, że klienci w ich go-
spodarstwach to grupa „wyznawców”, a 
więc takich którzy pozostaną z firmą, bo 
są zadowoleni ze świadczonych usług.

Mailing/mailing
21%

Życzenia/wishes
23%

Zniżka na następny 
pobyt/discount on 

the next stay
22%

Żniżka dla 
znajomych/discoun

t for your friends
6%

Informacje o 
zmianach w  ofercie 
/information about 

changes 
22%

Inne/other
6%

Rysunek 2. Rodzaje działań marketingowych 
Figure 2. Types of marketing activities
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study 

Ponowny 
przyjazd/
re-arrival

30%

Poszerzenie 
grupy 

odbiorców 
„marketing 
szeptany”/
widening 

audience "buzz 
marketing"

30%

Klient  
współtwórcą 

oferty/
customer co-
fouder of the 

offer
30%

brak celu/ 
lack of purpose

10%

Rysunek 3. Cel działań marketingowych
Figure 3. Target marketing activities
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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Wnioski
Przeprowadzona analiza na podstawie badań pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków:
 – 40% badanych było nastawionych na początku działalności na trwałe relacje z klientami, co 

oznacza, że posiadali oni świadomość korzyści jakie płyną z takiego podejścia.
 – Według właścicieli gospodarstw agroturystycznych klienci chcieliby współtworzyć ofertę i 

należy takie podejście uwzględnić.
 – Aż 80% badanych pod wpływem sugestii gości zaczęło wprowadzać zmiany, które jak twierdzą 

zostały zauważone i przyczyniły się do utrwalenia relacji.
 – 74% badanych przyznało, że po pierwszych odwiedzinach w gospodarstwie agroturystycznym 

utrzymywało z klientami trwałe relacje.
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Summary
 The present time to build a relationship with the customer is the base of operation of any enterprises. 

This also applies to the activities of agritourism. Analysis are based on a survey conducted in a group of 
50 agritourism farm. Aim of this article is to present the needs to build relationships with clients of tourism 
farm. The result of the study found that almost half of the respondents to take into account the care and 
customer focus when starting. Nearly 75% of respondents maintain lasting relationship with our customers.

Adres do korspondencji
dr inż. Katarzyna Karbowiak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (22) 593 42 15

e mail: kasiakarbowiak@wp.pl


