
ŁÓDŹ 30.05.2018

ŁÓDZKA ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA - DZIAŁALNOŚĆ



Plan prezentacji
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1. Kilka łyków statystyki dotyczących łódzkiej turystyki

2. Dlaczego Łódź? – nasze mocne strony z analizy SWOT

3. Obszary problemowe z analizy SWOT

4. Flagowe produkty turystyczne Łodzi wraz z działaniami planowanymi 
przez Łódzką Organizację Turystyczną (ŁOT)

5. Współpraca kluczem do sukcesu

6. ŁOT – warunki współpracy
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Kilka łyków statystyki…

Ławeczka Tuwima – urodziny Łodzi

1,2 mln 
odwiedzających

(1,047 mln 
krajowi; 156 tys. 
zagraniczni)

733 tys. turystów 
ogólnie 

(601 tys. kraj; 132 
tys. zagranica)

Ok. 94 tys. turystów zagranicznych nocuje w 
obiektach rejestrowanych

Ok. 510 tys. turystów nocuje w 
obiektach rejestrowanych (70%)



Kilka łyków statystyki…

Art Inkubator

1,2 mln 
odwiedzających

100%

437,8 mln zł.

100%

1,047 mln

(krajowi) 

87%

294 mln zł

67%

0,156 mln

(zagraniczni) 

13%

143 mln zł

33%



Księży Młyn

Kilka łyków statystyki…

22,9%

8,3%

15,4%

4,4%
3,1%

8,8%

4,4%



Kilka łyków statystyki…

Mural A. Rubinsteina



Kilka łyków statystyki…

Biała Fabryka – Centralne Muzeum Włókiennictwa

Statystyczny turysta krajowy: 

• mieszkanka Warszawy lub miast regionu łódzkiego,

• 20-34 lata, wyższe wykształcenie, 

• aktywna zawodowo, o dobrym lub średnim poziomie 
zarobków, 

• przyjazd samochodem na 1 noc w hotelu w celach 
biznesowych lub na imprezę kulturalną, często ze 
znajomymi 

• o mieście informacje czerpie od znajomych, rodziny i 
z Internetu, chętnie poleci potem miasto innym

• odwiedza Piotrkowską i Manufakturę

• najwyżej ocenia atmosferę miasta i poziom noclegów

• najniżej ocenia transport lokalny, oznakowanie 
turystyczne, czystość na ulicach i toalety publiczne.



Kilka łyków statystyki…

Hala EXPO

Statystyczny turysta zagraniczny:

• Niemiec lub Brytyjczyk, mieszczuch
• 30-44 lata, wyższe wykształcenie, 
• aktywny zawodowo, o dobrym lub średnim poziomie 
zarobków, 
• przyjazd samochodem lub samolotem na 2-3 noce w 
hotelu w celach biznesowych lub w odwiedziny krewnych 
lub znajomych, podróżuje raczej sam
• o mieście informacje czerpie głównie z Internetu, 
podpytuje też znajomych, chętnie poleci potem miasto 
innym
• spaceruje po mieście, zwiedzając i korzystając z 
restauracji i kawiarni, odwiedza Piotrkowską i Manufakturę
• najwyżej ocenia atmosferę miasta i poziom noclegów
• najniżej ocenia czystość na ulicach, wydarzenia i imprezy 
sportowe, oznakowanie turystyczne i toalety publiczne.



Ulica Piotrkowska

Dlaczego Łódź?

DLACZEGO ŁÓDŹ – NASZE ATUTY:

• Dobra dostępność drogowa

• Wysoki poziom noclegów potwierdzony opiniami Gości 

• Duża rola turystyki biznesowej, wzrost popularności 
turystyki miejskiej, silny ośrodek naukowy

• Unikatowa architektura pofabryczna i eklektyczna

• Specyficzny klimat, nieco offowy, życie wolniejsze niż w 
innych dużych miastach

• Znaczące wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe

• Niższe ceny niektórych usług i produktów niż w innych 
miastach Polski

• Doświadczona kadra managerska 



EC1 i Light Move Festival

Dlaczego Łódź?

DLACZEGO ŁÓDŹ – NASZE PROBLEMY:

• negatywne postrzeganie Łodzi

• zły stan techniczny niektórych obiektów

• słabe oznakowanie

• niskie poczucie bezpieczeństwa

• zły stan infrastruktury drogowej, przeciągające się 
remonty

• brak wystarczającej liczby połączeń lotniczych i 
kolejowych

• brak Łodzi w ofertach biur podróży, stosunkowo słabi 
lokalni touroperatorzy

• biurokracja, niewielki budżet przeznaczany przez 
Miasto na promocję i turystykę



Hotel Novotel Centrum Łódź****

Dlaczego Łódź?

DLACZEGO ŁÓDŹ – NASZE PROBLEMY:

• duża sezonowość ruchu turystycznego z okresami słabymi 
(VII/VIII oraz I/II)

• słabo opracowana oferta produktów okołokonferencyjnych

• niewielki lobbing branży lokalnie na rzecz wsparcia dla 
turystyki, brak konsolidacji

• niska rentowność inwestycji hotelarskich związana z niskimi 
cenami i walką cenową

• brak koordynacji dużych wydarzeń, brak informacji o tych 
wydarzeniach z wyprzedzeniem 

• niskie nakład materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, 
niewystarczająca ich dystrybucja

• rosnąca konkurencja ze strony zagranicznych potentatów z 
grupy sharing economy (Uber, AirBnB – ok. 160 obiektów przy 
ok. 150 zł średniej cenie / dobę, BlaBla Car)



Reprezentacyjna jadalnia w pałacu I. Poznańskiego, Muzeum Miasta Łodzi

Flagowe produkty Łodzi

MICE
(wydarzenia firmowe, 
konferencje, kongresy 

(do 2 tysięcy osób), targi 
podróże motywacyjne, 

szkolenia

CITY BREAK
(wydarzenia, zakupy, obiekty
pofabryczne, rozrywka, kultura)

EDUKACJA
(oferta muzealna, atrakcje 

Turystyczne, wystawy 
Tematyczne, EC1) 



Hotel Holiday Inn Łódź****

Produkt MICE

❑ Rynek krajowy, Wielka Brytania, Niemcy

❑ Meeting plannerzy w korporacjach (Mazowsze, Śląsk, 
Poznań), agencje eventowe, biura podróży z działami MICE 
(zwłaszcza PCO’s), dziennikarze branżowi, międzynarodowe i 
krajowe stowarzyszenia, fundacje i organizacje, łódzkie 
uczelnie wyższe, Poland Convention Bureau, ZOPOT-y w 
Berlinie i Londynie, 

❑ Meeting Planner, MICE Poland 

❑ SBE – Stowarzyszenie Branży Eventowej

❑ łódzkie uczelnie wyższe

Flagowe produkty Łodzi



Teatr Wielki w Łodzi

Flagowe produkty Łodzi

Produkt MICE - działania:

❑ Strona MICE (www.lodz.travel) – w budowie + newsletter 

❑ Strona FB (ŁCB) oraz grupa Łódź Kreuje Eventy

❑ Podróże studyjne

❑ Reklamy w mediach branżowych

❑ Wydawnictwa (informatory) dla Gości MICE już 

przybyłych do Łodzi, welcome pack

❑ Workshopy i wydarzenia branżowe (np. EVENT MIX, FBE, 

MP Destination Day)

❑ Program Ambasadorów Kongresów Łódzkich we 

współpracy z łódzkimi uczelniami

❑ badania rynku spotkań wg. metodologii PCB

❑ udział w targach IBTM Barcelona i członkostwo w ICCA 

(International Congress and Convention Association)

http://www.lodz.travel/


Festiwalowa Łódź

Produkt city break:

❖ Rynek krajowy: mieszkańcy Warszawy, Poznania, 
Wrocławia oraz aglomeracje miejskie, aglomeracja śląska, 
mieszkańcy województw: mazowieckie, śląskie, łódzkie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie),

❖ Niemcy (Berlin, Monachium i Drezno promień 100 km), 
Anglicy (Birmingham i Nottingham promień 100 km, 
Londyn promień 100 km), Irlandczycy (Dublin promień 
100 km), Izrael, Ukraina

❖ touroperatorzy oraz ich agenci typu incoming, Polska 
Izba Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna i ZOPOT-y

❖ dziennikarze, blogosfera 

❖ Łodzianie i obcokrajowcy mieszkający w mieście oraz Ci 
co z niego wyjechali

Flagowe produkty Łodzi



Koncert w Klubie Wytwórnia

Flagowe produkty Łodzi

Produkt city break – działania:

❖ Strona www.lodz.travel (w budowie) + newsletter + kampanie

❖ Strona na FB oraz Instagram (profil Łódź) + działania reklamowe + 
program Zostań Turystycznym Ambasadorem Łodzi

❖ Podróże studyjne, stała współpraca z mediami, w tym blogerami i 
influencerami

❖ Wydawnictwa promocyjne i informacyjne + dystrybucja

❖ Badania ruchu turystycznego w Łodzi (STR, GUS, raporty, dane z 
obiektów)

❖ Współpraca z łódzkimi przewodnikami

❖ Imprezy targowe (MIXER Regionalny, Tour-Salon, Na Styku Kultur, 
GLOB Katowice, Lyon Mahana, ITB Berlin, Forum Polska-Ukraina) + 
wizyty monitorujące na innych wydarzeniach krajowych

❖ Łódzka Karta Turysty

http://www.lodz.travel/


Flagowe produkty Łodzi

Warsztaty filmowe w Se-Ma-Forze (Sienkiewicza 100)

Produkt edukacyjny:

➢ Rynek krajowy, głównie klienci grupowi

➢ Biura podróży i ich agenci, Polska Izba Turystyki, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, PTSM, 
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, izby regionalne 
ITRP (zrzeszone i niezrzeszone), lokalni touroperatorzy

➢ szkoły i uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje

➢ Polska Organizacja Turystyczna (ZOPOT-y)

➢ Przewodnicy i piloci wycieczek turystycznych

➢ Media



Flagowe produkty Łodzi

Gra miejska Ucho od Śledzia realizowana przez CInRR REGIO

Produkt edukacyjny - działania:

➢ Strona www.lodz.travel (w budowie) + newsletter turystyczny + 
kalendarium wydarzeń + panel rezerwacji noclegów

➢ Strona na FB + grupy tematyczne

➢ Podróże studyjne, ciągła współpraca nad wprowadzeniem Łodzi 
do oferty katalogowej touroperatorów

➢ Workshopy branżowe

➢ Wysyłka materiałów drukowanych / ofert

➢ Reklama w mediach branżowych

➢ Targi edukacyjne

http://www.lodz.travel/


Współpraca kluczem do sukcesu

Gra miejska TamTu oferowana przez Acora Events

Działania dodatkowe:

➢ prowadzenie informacji turystycznej w Łodzi przy 

Piotrkowskiej 28

➢ opracowywanie, drukowanie i dystrybucja materiałów 

informacyjnych o Łodzi i jej atrakcjach w wersjach 

jezykowych

➢ organizacja sklepiku z pamiątkami i gadżetami 

łódzkimi w oparciu o sieć IT

➢ praktyki i staże studenckie, wymiany zagraniczne

➢ udział w konferencjach lokalnych, regionalnych i 

krajowych poświęconych turystyce, marketingowi

➢ rozwój organizacyjny Łódzkiej Organizacji 

Turystycznej (zespół, nowi członkowie)



Współpraca kluczem do sukcesu

OFF Piotrkowska

Współpraca to nie sentyment –
to konieczność ekonomiczna.

Charles Steinmetz (matematyk)

Działania integrujące sektor turystyki w Łodzi:

✓ wspólne spotkania członków ŁOT 

✓ Wigilia Branży Turystycznej

✓ wzajemne site inspections, objazdy po mieście, 
szkolenia dla osób pierwszego kontaktu

✓płynny przepływ informacji: 

branża – ŁOT – grupy docelowe

Miasto – ŁOT – branża 

✓ członkostwo w ROT Województwa Łódzkiego



Współpraca kluczem do sukcesu

❑ Łódzka Organizacja Turystyczna  - 55 członków, w tym 37 firmy branży turystycznej

❑ Zespół 8 osób, w tym 4 informatorów turystycznych

❑ Wśród członków – Miasto Łódź, teatry, muzea, stowarzyszenia, biura podróży, agencje eventowe, hotele i 

aparthotele, restauracje, atrakcje turystyczne, obiekty MICE, uczelnie wyższe

Zainteresowanych zapraszamy: biuro@lodz.travel lub tomasz.koralewski@lodz.travel

mailto:biuro@lodz.travel
mailto:tomasz.Koralewski@lodz.travel


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kontakty:

biuro@lodz.travel / tomasz.koralewski@lodz.travel / convention@lodz.travel

www.lodz.travel (w przygotowaniu) / www.facebook.com/lotlodz / 

www.facebook.com/itlodz / www.facebook.com/LodzConvention

Tel.: +48 722 005 318; ul. Piotrkowska 28, lok. 2U, 90-269 Łódź

Tomasz Koralewski

Prezes Zarządu 

Łódzkiej Organizacji Turystycznej

mailto:biuro@lodz.travel
mailto:tomasz.koralewski@lodz.travel
mailto:convention@lodz.travel
http://www.lodz.travel/
http://www.facebook.com/lotlodz
http://www.facebook.com/itlodz
http://www.facebook.com/LodzConvention

