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Wstęp  

 

Dążenie do osiągania założonych celów przez jednostki osadnicze w sytuacji 

konkurowania ze sobą o ograniczone zasoby nazywane jest marketingiem terytorialnym 

(Szromnik, 2011, s. 19). Kluczowe w osiąganiu celów marketingu regionu (np. budowanie 

przewagi konkurencyjnej, kreowanie atrakcyjnego wizerunku, zachęcanie do skorzystania 

z ofert regionu, zachęcenie do zamieszkania na danym terenie, przyjazdu, inwestowania, 

zwiększanie atrakcyjności danego miejsca, wpływanie na opinie, postawy, decyzje 

i zachowania - Trueman i in., 2004; Rumpel i Siwek, 2006; Greenberg, 2008; Florek, 2013; 

Szromnik, 2015; Hossain i in., 2017) jest zorganizowanie systemu komunikacji, opierającego 

się na ciągłej wymianie informacji z otoczeniem i budowaniu pozytywnych relacji 

z odbiorcami, czego efektem może być zmiana postrzegania regionu, modyfikacja poglądów 

na temat oferty regionu, zmiana postaw i zachowań odbiorców (Szromnik, 2011; Florek, 

2013). 

 Komunikacja marketingowa umożliwia realizację zadań marketingu terytorialnego w wielu 

aspektach: ekonomicznym (osiąganie zysków, np. z turystyki; przyciąganie nowych 

inwestorów), urbanistycznym (rozwój regionu, zagospodarowanie atrakcyjnych miejsc, 

rozbudowa infrastruktury), społecznym (integracja społeczeństwa, mieszkańców, turystów, 

przyjezdnych), kulturowym (przekazywanie informacji o kulturze, historii, tradycji danego 

regionu), tożsamościowym (budowanie pozytywnego wizerunku regionu). Owa różnorodna 

rola komunikacji marketingowej w regionie powoduje, że zarządzanie informacją jest 

koniecznością i wyzwaniem z punktu widzenia osiągania celów marketingowych regionu. 

 Rozwój nowych technologii spowodował, że zarządzający komunikacją marketingową 

w regionie zmieniają strukturę stosowanych narzędzi komunikacyjnych. Przyczynami tych 

modyfikacji są między innymi: powszechny i łatwy dostęp do internetu oraz rosnące 

zainteresowanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi, które powodują przenikanie się 

świata wirtualnego i rzeczywistego. Dlatego też przepływ informacji powinien odbywać się 

w tych dwóch płaszczyznach (Rubio-Tamayo, Barrio i Garcia, 2017; Cvitanowić, 2018; Abbas 

i in., 2019). Zastosowanie innowacyjnych narzędzi wpisuje się w koncepcję komunikacji 

marketingowej XXI wieku, według której komunikacja marketingowa pełni takie funkcje jak: 

przekazywanie wiedzy, likwidowanie barier dostępu do ofert, kreowanie doświadczeń, 
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zwiększanie zaangażowania, budowanie długotrwałych relacji z odbiorcami oraz 

personalizacja komunikatu (Taranko, 2015).  

Do tak rozumianych innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej regionu zaliczyć 

można grę geocaching (Hawkinson, 2018), która łączy świat rzeczywisty z wirtualnym, 

bazując na dostępie do internetu, geolokalizacji, a niekiedy wykorzystuje kody QR oraz 

beacony. Na określonym obszarze przy wykorzystywaniu odbiorników GPS ukrywane są 

a następnie poszukiwane skrytki. Miejscem akcji gry jest zatem region, a elementy i produkty 

regionu, jego infrastruktura są nieodzowną częścią geocachingu. Geocaching jest 

narzędziem, które umożliwia interakcję z odbiorcą, a ponadto pozwala odbiorcy na 

tworzenie informacji oraz daje możliwość wysyłania sprzężenia zwrotnego. Geocaching 

najczęściej jest tworzony z inicjatywy samych uczestników, którzy tworzą komunikaty, 

odpowiadają za treść umieszczając na stronach opisy, zdjęcia i informacje, przez co gracze 

stają się zaangażowanymi uczestnikami komunikacji marketingowej (Linaza, Gutierrez 

i Garcia, 2014).  

 W niniejszej pracy doktorskiej podjęto próbę zidentyfikowania składowych skuteczności 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Geocaching powoli zyskuje 

na popularności wśród zarządzających regionem, jest wykorzystywany na przykład przez 

instytucje samorządowe w celu propagowania wiedzy o historii, przyrodzie, kulturze itp., czy 

promocji działalności konkretnych jednostek. Ścieżki geocachingowe tworzone są m.in. przez 

muzea, parki narodowe, nadleśnictwa. Mimo pojawiających się przykładów wykorzystania 

geocachingu przez podmioty w regionach w Polsce, potencjał gry w zakresie komunikacji 

marketingowej regionu jest jeszcze niewykorzystany. W niniejszej pracy doktorskiej podjęta 

została zatem także próba oceny możliwości wykorzystania narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu jakim jest geocaching przez podmioty odpowiedzialne za 

komunikację marketingową w regionie (w tym przypadku odpowiednie jednostki w Urzędach 

Marszałkowskich) oraz przez samych graczy.  

 Dokonując analizy literatury przedmiotu wnioskować można, że geocaching jest w niej 

szeroko opisany w odniesieniu do edukacji - gra jest wykorzystywana przez nauczycieli do 

prowadzenia zajęć i przekazywania informacji na różne tematy, wpisując się w koncepcję 

„nauki przez zabawę” oraz „nauki poprzez doświadczanie” (m.in. Matherson i in., 2008; 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Schaal i Lude, 2015; Ihamäki, 

2015b; Hubakova, 2016; Battista i in., 2016; Kapoun, 2016; Rowland, 2016; Heljakka 
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i Ihamäki, 2017). Badacze zwracają jednocześnie uwagę, że geocaching posiada potencjał 

w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu (Grey, 2007; Samołyk, 2013; Połucha, 

2015; Buccitelli, 2017; Skóra, 2017). Natomiast niewiele miejsca w literaturze, szczególnie 

krajowej, poświęcono zagadnieniu dotyczącemu wykorzystania geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu przez zarządzających regionem, dlatego postanowiono 

wypełnić tę lukę w literaturze. Dotychczasowe wyniki badań autorów potwierdzające, że 

geocaching może służyć jako narzędzie edukacji oraz rosnące zainteresowanie 

geocachingiem, jak i rozwój nowych technologii, zmiana postaw i oczekiwań odbiorców 

komunikacji marketingowej, a także rosnąca konkurencja między terytoriami, stanowiły 

przesłanki do podjęcia tematyki dotyczącej możliwości wykorzystania geocachingu 

w komunikacji marketingowej regionu. Zatem w polu zainteresowań niniejszej pracy 

doktorskiej znalazła się aktualna i ważna, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 

i praktycznym, problematyka badawcza dotycząca określenia determinant skuteczności 

nowoczesnego narzędzia komunikacji marketingowej regionu jakim jest geocaching. 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedmiotu można uznać, że geocaching 

to gra, która wzbudza zainteresowanie zarówno wśród uczestników jak i podmiotów 

odpowiedzialnych za promocję i budowanie wizerunku regionu. Dzięki możliwości tworzenia 

skrytek w różnych lokalizacjach, możliwe jest przekazywanie informacji o poszczególnych 

miejscach w regionie (Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 2012b), tym samym geocaching 

traktowany jest jako źródło informacji o regionie (Telaar, Krüger i Schöning, 2014), który 

dzięki grze staje się bardziej atrakcyjny (Neustaedter, Tang i Judge, 2013). Ponieważ jednak 

geocaching tworzony jest w dominującej mierze z inicjatywy samych graczy (gra ma oddolny 

charakter), powstaje pytanie czy i w jaki sposób gra może przyczynić się do osiągania celów 

komunikacji marketingowej regionu i jakie muszą być spełnione warunki przez podmioty 

odpowiedzialne za zarządzanie w regionie, aby geocaching był skutecznym narzędziem 

komunikacji.  

Stąd w pracy sformułowano następujące pytanie badawcze: Jakie są uwarunkowania 

skuteczności geocachingu w osiąganiu celów komunikacji marketingowej regionu? A cel 

główny dysertacji określono następująco: Zdefiniowanie składowych skuteczności 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu.  
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W relacji do celu głównego zdefiniowano trzy cele szczegółowe:   

1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem;   

2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez uczestników gry;   

3) Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności poszczególnych składowych geocachingu dla 

skuteczności gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu.  

 W konsekwencji, w pracy doktorskiej sformułowano następującą hipotezę: Skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu zdeterminowana jest przez 

następujące składowe: Relacje społeczne, Korzyści, Komunikację wewnętrzną, 

Zaangażowanie, Strukturę gry.  

 Przyjęta hipoteza w dysertacji została sformułowana w oparciu o analizę literatury. 

Natomiast wybraną metodą służącą weryfikacji hipotezy jest analiza czynnikowa. 

W niniejszej pracy doktorskiej wykorzystano w tym zakresie analizę głównych składowych 

(ang. Principal Component Analysis PCA), której celem jest zmiana zmiennych pierwotnych 

w zbiór nowych nieskorelowanych zmiennych (składowych głównych), które będą 

charakteryzowały się możliwie największą wariancją (Sztemberg-Lewandowska, 2017). 

Analiza głównych składowych jest techniką eksploracyjną (Laudański, Mańkowski i Flaszka, 

2012). 

 Proces badawczy niniejszej pracy doktorskiej składał się z trzech etapów.  

 Celem pierwszego etapu była konstrukcja kwestionariusza, który w następnej kolejności 

został wykorzystany w analizie czynnikowej w celu weryfikacji przyjętej hipotezy. Podkreślić 

należy, że geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej regionu nie został 

dotychczas zbadany metodą ilościową a także nie skonstruowano teoretycznej propozycji 

czynników wpływających na skuteczność tego narzędzia w omawianym kontekście. Należało 

zatem w pierwszej kolejności zidentyfikować owe czynniki (składowe), a w dalszej części 

procesu zoperacjonalizować je w postaci pytań oraz następnie sformułować stwierdzenia 

czyli tzw. itemy, które wykorzystano w wybranym narzędziu badawczym. W etapie 

pierwszym dokonano zatem analizy literatury przedmiotu w celu identyfikacji cech 

geocachingu potencjalnie determinujących skuteczność gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. W kolejnym kroku procedury badawczej pozyskano opinie 

przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich na temat możliwości zastosowania geocachingu 



6 
 

w regionie, które posłużyły do sformułowania zmiennych zależnych, wyboru zmiennych 

niezależnych oraz potwierdzenia stwierdzeń zidentyfikowanych na postawie literatury 

przedmiotu. Badania jakościowe służyły także odpowiedzi na cel szczegółowy rozprawy: 

1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem. 

 Drugi etap procesu badawczego polegał na przeprowadzeniu badania ilościowego przy 

wykorzystaniu skonstruowanego kwestionariusza wywiadu (w formie ankiety internetowej) 

wśród uczestników geocachingu. Celem tego etapu procesu badawczego było zebranie 

danych, które następnie posłużyły do przeprowadzenia analizy głównych składowych. Dzięki 

przeprowadzeniu badania ilościowego możliwe było także osiągnięcie celu szczegółowego 

2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez uczestników gry. 

 Trzeci etap procesu badawczego obejmował przeprowadzenie analizy głównych 

składowych w celu eliminacji najsłabszych czynników (przedmiotem badania były zmienne 

determinujące skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu) 

oraz redukcji liczby wymiarów opisujących wpływ na skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu. Uzyskane wyniki pozwoliły jednocześnie na osiągnięcie 

celu szczegółowego pracy doktorskiej 3) Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności 

poszczególnych składowych geocachingu dla skuteczności gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu.  

 Powyższe etapy procesu badawczego umożliwiły identyfikację kluczowych składowych, 

dzięki którym geocaching może być aplikowany jako skuteczne narzędzie umożliwiające 

osiąganie celów komunikacji marketingowej regionu. Tym samym możliwe było osiągnięcie 

celu głównego dysertacji: Zdefiniowanie składowych skuteczności geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu, a także zweryfikowanie sformułowanej 

hipotezy. Schemat procesu badawczego został podsumowany na Rysunku 1. 

 Geocaching powstał w roku 2000, tym samym zakres czasowy rozważań w rozprawie 

dotyczy publikacji z lat 2000 - 2021. Natomiast własne badania empiryczne dotyczą lat 2020-

2021. Geocaching jest grą globalną, dlatego też analiza dotychczasowych działań związanych 

z wykorzystaniem geocachingu w komunikacji marketingowej regionu dotyczy państw 

z całego świata. Szczególnie jednak zakres przestrzenny pracy dotyczy województw 
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(regionów) w Polsce (badania jakościowe z pracownikami Urzędów Marszałkowskich 

w Polsce, badania ilościowe z użytkownikami geocachingu, mieszkańcami Polski). 

 

Rysunek 1. Schemat procesu badawczego 

Problem badawczy: 
Jakie są uwarunkowania skuteczności geocachingu w osiąganiu celów komunikacji marketingowej 

regionu? 
 
 

Cel główny: 
Zdefiniowanie składowych skuteczności geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu. 
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 2) Ocena możliwości 
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geocachingu jako 
narzędzia komunikacji 
marketingowej regionu 
przez uczestników gry. 

 3) Określenie poziomu 
wyjaśnienia zmienności 
poszczególnych 
składowych 
geocachingu dla 
skuteczności gry jako 
narzędzia komunikacji 
marketingowej 
regionu. 
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Etap I 

Przegląd literatury 

Badania jakościowe – 

narzędzie badawcze: 

wywiad bezpośredni, 

podmiot badań: 

przedstawiciele 

Urzędów 
Marszałkowskich 
w Polsce. 

 Etap II  
 
Badania ilościowe – 
narzędzie badawcze: 
ankieta internetowa, 
podmiot badań: 
uczestnicy (gracze) 
geocachingu. 

 Etap III 

Analiza czynnikowa 

Weryfikacja hipotezy: 
Skuteczność 
geocachingu jako 
narzędzia komunikacji 
marketingowej regionu 
zdeterminowana jest 
przez następujące 
składowe: Relacje 
społeczne, Korzyści, 
Komunikację 
wewnętrzną, 
Zaangażowanie, 
Strukturę gry.  

Źródło: opracowanie własne 

  

Przedmiotem badań jest skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. W pracy pod pojęciem region, podobnie jak w krajowej literaturze 

przedmiotu, przyjmuje się obszar województwa (Chojnacki i Czyż, 2000; Florek, 2013; Rudolf, 
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2016). Warto zaznaczyć, że zasady geocachingu nie określają barier lokalizacyjnych, gra 

rozgrywa się na dużej przestrzeni, gracze tworzą skrytki na rozległych obszarach, a ścieżki 

geocachingowe przeprowadzają uczestnika po określonej lokalizacji, która znajduje się na 

większym obszarze. 

Zakres podmiotowy rozprawy obejmuje: przedstawicieli 16 Urzędów Marszałkowskich 

odpowiedzialnych za promocję, budowanie wizerunku województwa oraz/lub zarządzanie 

marką regionu oraz odbiorców geocachingu (uczestników gry) aktywnych w regionalnych 

i ogólnopolskich Grupach Geocachingowych w Polsce funkcjonujących za pośrednictwem 

mediów społecznościowych (Facebook, Forum OpenCaching).  

Niniejsza dysertacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale: 

„Komunikacja marketingowa regionu” określono istotę komunikacji w marketingu 

terytorialnym. Zidentyfikowano przesłanki, które powodują konieczność reakcji 

i dopasowania działań (m.in. marketingowych) miast i regionów do zmieniających się 

warunków w otoczeniu. Określono cele regionu, których osiąganie wspierane jest poprzez 

komunikację marketingową. Zidentyfikowano elementy procesu komunikacji marketingowej 

regionu (nadawców, odbiorców, komunikat, kanał, narzędzie komunikacji, odbiorców 

komunikacji marketingowej regionu). Ponadto w rozdziale przeanalizowano proces 

zarządzania komunikacją marketingową w regionie oraz zidentyfikowano podmioty 

i interesariuszy uczestniczące w tym procesie. Określono determinanty skuteczności 

komunikacji marketingowej regionu oraz sposób pomiaru skuteczności komunikacji 

marketingowej regionu.  

W drugim rozdziale: „Geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej regionu” 

omówiono trendy w komunikacji marketingowej regionu opartej o nowoczesne technologie, 

a także opisano istotę i rynek geocachingu. Następnie zidentyfikowano cechy geocachingu 

potencjalnie determinujące skuteczność gry jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu. Podjęto też ocenę możliwości wykorzystywania geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej przez podmioty zarządzające regionem. W rozdziale 

zaprezentowano zatem wyniki badań własnych o charakterze jakościowym 

przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za 

działania promocyjne, kreowanie wizerunku oraz zarządzanie marką w województwach.  

W trzecim rozdziale: „Składowe geocachingu a skuteczność komunikacji marketingowej 

regionu” przedstawiono metodykę wyodrębnienia składowych geocachingu, które 
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potencjalnie warunkują skuteczność omawianego narzędzia wraz z ich szczegółową 

charakterystyką. Zaprezentowano proces identyfikacji składowych, który polegał na 

sporządzeniu listy potencjalnych cech geocachingu, z której wyodrębniono „reprezentantki” 

grupy-składowe gry. Przedstawiono również opinie respondentów pozyskane z badań 

jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich. W kolejnych podrozdziałach dokonano szczegółowej charakterystyki pięciu 

wytypowanych składowych gry. 

W rozdziale czwartym: „Czynniki skuteczności geocachingu” zaprezentowano metodykę 

badań empirycznych. Opisano prace zmierzające do konstrukcji kwestionariusza, które 

dotyczyły identyfikacji cech odnoszących się do poszczególnych składowych. Następnie 

przedstawiono kolejny krok procedury badawczej, podczas której zoperacjonalizowano 

poszczególne cechy w postaci pytań, które wraz z opiniami respondentów pozyskanymi 

podczas badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich posłużyły do konstrukcji stwierdzeń wykorzystanych w kwestionariuszu 

badawczym. W rozdziale przedstawiono wyniki analizy czynnikowej, której przedmiotem 

były cechy determinujące skuteczność geocachingu w komunikacji marketingowej regionu. 

Następnie określono możliwości zastosowania geocachingu w opinii graczy. Rozdział 

zamykają rekomendacje pod adresem zarządzających regionem co do skutecznej aplikacji 

zaproponowanego narzędzia.  
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1. Komunikacja marketingowa regionu 

 

1.1 Istota komunikacji w marketingu terytorialnym 

 W XXI wieku rosnąca konkurencyjność i postępująca globalizacja powodują, że terytoria 

muszą odpowiednio reagować na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu (Braun, 2008; Florek, 

2013; Kaufmann i Arnold, 2017; Rudolf, 2018; Sousa i Rocha, 2019). Jak przekonują Sousa 

i Rocha (2019, s. 190) „w warunkach globalizacji, która powoduje sukcesywne zmiany na 

rynku, miejsca nie tylko powinny adaptować narzędzia reagowania i szybkiej odpowiedzi na 

te zmiany, ale także dostosowywać się do nowych działań wybieranych przez społeczeństwo, 

tak aby utrzymać atrakcyjność (…)”. Ponadto istnieje wiele przesłanek, które powodują 

konieczność reakcji i dopasowania działań (m.in. marketingowych) miast i regionów do 

zmieniających się warunków w otoczeniu. Obejmują one takie zjawiska i zachowania jak: 

• rosnąca mobilność ludzi, kapitału i towarów (Florek i Augustyn, 2011); 

• zmiana stylu życia społeczeństw (Dymna, 2018); 

• rosnąca konkurencja o turystów, inwestycje, kapitał ludzki (Zenker, Braun i Peterson, 

2017); 

• przenoszenie odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i społeczny na miasta 

(Boisen, i in., 2018); 

• łatwiejszy dostęp do informacji, co skutkuje tym, że odbiorca ma dostęp do różnych 

ofert i ma możliwość ich porównania (Ertmańska i Worobjow, 2012); 

• większa świadomość potrzeb (Szromnik, 2015); 

• brak zaufania do reklam (Szromnik, 2015); 

• powstawanie fake news (Rochlin, 2017); 

• chaos informacyjny, nadmiar informacji (Babik, 2001; Gleich, 2011; Szromnik, 2015); 

• rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem internetu za pomocą urządzeń 

mobilnych (Ihamäki, 2015b); 

• rosnąca liczba osób korzystających z urządzeń mobilnych (Ihamäki, 2015b); 

• wzrost zainteresowania social media, blogami (Grimov, 2019). 

 Często dynamiczne zmiany w otoczeniu czy w zachowaniu odbiorców działań komunikacji 

marketingowej powodują, że zarządzający regionem powinni stale monitorować sytuację 

w otoczeniu oraz szukać rozwiązań, które sprostają zmianom i możliwie skutecznie będą 
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skupiać uwagę potencjalnych odbiorców na zasobach, walorach i potencjale konkretnego 

obszaru, co się z tym wiąże będą wspomagać osiąganie przyjętych celów marketingowych 

(Ertmańska i Worobjow, 2012; Florek, 2013). Dlatego też zarządzający regionem rewidują 

swoje podejście do zarządzania w kierunku podejścia marketingowego (Boisen i in., 2018). 

Proces ten jest powiązany również z szerszymi zmianami jakie zachodzą w sferze zarządzania 

publicznego. Szumowski (2014) wyodrębnia cztery następujące etapy ewolucji podejścia do 

zarządzania publicznego: 1) Państwo prawa, instytucje publiczne jako narzędzie 

wykonywania prawa; 2) Nurt administracyjny (model idealnej biurokracji), który 

charakteryzuje się racjonalną organizacją administracji, oddzieleniem kadry od własności 

oraz rozdział polityki od administrowania; 3) Nowe zarządzanie publiczne (new public 

management), czyli wykorzystywanie mechanizmów rynkowych, nadrzędność kryteriów 

efektywnościowych, traktowanie obywatela jako konsumenta usług publicznych; 

4) Partycypacyjne zarządzanie publiczne (public governance), w którym kluczowa jest 

orientacja na interakcję z interesariuszami, wykorzystywanie mechanizmów partycypacji 

i konsultacji, a także przejrzystość. Dwie ostatnie koncepcje: Nowe zarządzanie publiczne 

oraz Partycypacyjne zarządzanie publiczne to koncepcje obejmujące współczesne nurty 

w zarządzaniu publicznym (Szumowski, 2014). Partycypacyjne zarządzanie publiczne to 

model zorientowany na interakcję z podmiotami zewnętrznymi, współdziałanie, 

zaangażowanie społeczeństwa (Rudolf, 2016), w ramach tej koncepcji „administracja 

publiczna zaczyna w coraz większym zakresie dostrzegać mieszkańca, obywatela, 

przedsiębiorcę, czyli te podmioty, dla służenia którym została powołana, których interesy 

reprezentuje, i o których dobro dba” (Rudolf, 2010b, s. 74). Z kolei Nowe zarządzanie 

publiczne to „model administrowania publicznego bazujący na zarządzaniu” (Szumowski, 

2014, s. 92). Koncepcja Nowego zarządzania publicznego cechuje się: orientacją na cele 

i misje, częstszym stosowaniem mechanizmów rynkowych niż biurokratycznych, orientacją 

na klienta „o ile punktem odniesienia New Public Management są obywatele jako 

konsumenci, o tyle w ramach Public governance działanie publiczne koncentruje się na 

obywatelach jako interesariuszach” (Glińska, 2013, s. 152). Natomiast Rudolf (2010b, s. 75) 

zauważa, że Nowe zarządzanie publiczne „koncentrowało się na polepszaniu sprawności 

organizacji publicznej oraz redukcji kosztów, a nie na efektywności organizacji w sensie 

zdolności do zaspokajania społecznych potrzeb”. Niewątpliwie mimo różnic między Nowym 

zarządzaniem publicznym a Partycypacyjnym zarządzaniem publicznym, obie koncepcje 
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przyczyniły się do rozwoju zarządzania publicznego. Koncepcja Partycypacyjnego zarządzania 

publicznego oraz jej założenia opierające się o dialog i budowanie relacji wpisuje się 

w założenia marketingu terytorialnego opartego na zaangażowaniu i budowaniu relacji 

z interesariuszami. Natomiast warto zauważyć, że Nowe zarządzanie publiczne nałożyło 

nacisk na konkurencyjność między jednostkami oraz nastawienie jednostek na osiąganie 

wyników (Zarzycka i Michalak, 2012; Eshuis i Klijn, 2012; Rudolf, 2016). Orientacja na 

zwiększanie pozycji konkurencyjnej jest jednym z elementów Nowego zarządzania 

publicznego, ponieważ jednym z założeń jest tu „uruchomienie konkurencji w zakresie 

dostarczania usług publicznych (…)” (Szumowski, 2014, s. 93).  

 Jednocześnie konkurencja między regionami odbywa się na wielu płaszczyznach. 

Po pierwsze terytoria rywalizują o środki finansowe. Rywalizacja toczy się też o zasoby 

ludzkie, a działania te mają na celu przyczynić się do pozyskania lub utrzymania określonych 

grup czy podmiotów rynkowych: nowych mieszkańców, specjalistów, organizacji, 

przedsiębiorstw, turystów, przyjezdnych itp. Jednostki terytorialne rywalizują również 

o organizację imprez np. sportowych, kulturalnych, co wpływa na sposób postrzegania 

danego miejsca (Florek, 2013). Dążenie do osiągania założonych celów przez jednostki 

osadnicze w sytuacji konkurowania ze sobą o ograniczone zasoby nazywane jest 

marketingiem terytorialnym (Szromnik, 2011, s. 19). W literaturze przedmiotu można 

odnaleźć wiele definicji marketingu terytorialnego, ponieważ jest to dziedzina złożona 

i wielowymiarowa (Florek, 2013). Na podstawie definicji zebranych w Tabeli 1 skonkludować 

można, że istotnym elementem procesu marketingu terytorialnego jest szeroko pojęta 

komunikacja z grupami docelowymi. 

 

Tabela 1. Definicje marketingu terytorialnego 

Definicja Źródło 

Projektowanie miejsc, aby zaspokoić potrzeby rynków docelowych. 

Sukces odnosi się w momencie, gdy mieszkańcy i podmioty są zadowoleni 

ze swojej społeczności, a oczekiwania przyjezdnych i inwestorów są 

spełniane.  

Kotler i in., 2002, s. 183 

Wykorzystanie skoordynowanych narzędzi marketingowych wspierane 

wspólną filozofią zorientowaną na klienta, w celu tworzenia, 

komunikowania, dostarczania i wymiany ofert miejskich, które mają 

wartość dla klientów miast i całej społeczności miasta. 

Braun, 2008, s. 43 
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Zespół technik i działań zastosowanych przez społeczności lokalne 

i organizacje w trakcie procesu planowania projektu rozwoju 

ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego, 

kulturowego lub też innego projektu o charakterze tożsamościowym. 

Ślusarczyk, 2010, s. 189 

Rynkowa koncepcja zarządzania jednostką osadniczą, która zmierza do 

zaspokajania potrzeb i pragnień mieszkańców oraz „gości” przez 

wcześniejsze ich rozpoznanie i przewidywanie zmian, a jednocześnie 

oparta na wykorzystywaniu posiadanych zasobów. 

Szromnik, 2011, s. 19 

Działania podejmowane przez podmioty wyznaczone do zarządzania 

w celu poprawy wizerunku miejsca jako konkurencyjnego z wyraźnym 

zamiarem przyciągnięcia kapitału z innych miejsc. 

Niedomysl i Jonasson, 2012, s. 225  

Koncepcja zarządzania jednostki terytorialnej według orientacji 

marketingowej. 

Florek, 2013, s. 17 

Działania polegające na planowaniu, projektowaniu przestrzeni regionu, 

aby zaspokoić potrzeby rynków docelowych i ich uczestników. 

Rauhut-Kompaniets i Rauhut, 

2013, s. 16 

Wymaga zorientowania na rozwój produktu w celu dostosowania go do 

potrzeb strategicznie wybranych grup docelowych (…) powinien być 

zorientowany na dostosowanie i ulepszanie samego miejsca. 

Boisen i in., 2018, s. 6 

Źródło: opracowanie własne 

 

 W literaturze światowej autorzy coraz częściej wskazują wagę marki miejsca (place brand) 

oraz znaczenia całego procesu związanego z jej budowaniem i zarzadzaniem (place 

branding). Marka miejsca stała się kluczowym instrumentem w zdobywaniu pozycji 

konkurencyjnej oraz osiąganiu celów marketingowych (m.in. Kavaratzis, 2004; Trueman, 

Giroud i Klemm, 2004; Anholt, 2008; Ashworth, Kavaratzis i Warnaby, 2015). Według 

Kavaratzisa (2008, s. 8) marketing terytorialny w XXI wieku jest w fazie „city brandingu-

tworzenia i zarządzania emocjonalnymi i psychologicznymi skojarzeniami z miastem. Jest to 

szeroki zakres działań marketingowych (w odniesieniu do krajobrazu, infrastruktury, 

organizacji, zachowań, promocji), koncentracja na komunikacyjnym aspekcie wszystkich 

działań marketingowych” (2008, s. 8). Autor wprawdzie skupia się na koncepcji brandingu 

w odniesieniu do najczęściej podnoszonego w literaturze przedmiotu brandingu, czyli 

mieście, natomiast zaobserwować można popularność tego ujęcia także w przypadku państw 

i regionów (Hanna i Rowley, 2007). Place branding to proces odkrywania, tworzenia, rozwoju 

i realizacji pomysłów i koncepcji związanych z tworzeniem tożsamości miejsc, jego cech 

definiujących (Govers i Go, 2009). Branding to dialog z uczestnikami (Fernandez-Cavia, 
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Kavaratzis i Morgan, 2018), którego celem jest kreowanie i wykorzystywanie wartości 

dodanej (Boisen, Terlouw i van Gorp, 2011). Działania place brandingu są skupione na 

rozpoznawalności, budowaniu tożsamości (Boisen i in., 2018) oraz utrzymaniu tożsamości 

miejsca oraz świadomości marki w umysłach i sercach odbiorców (Boisen, 2015). Proces ten 

nie może przebiegać bez skutecznej komunikacji.  

 Niniejsza praca dotyczy regionu jako przedmiotu komunikacji marketingowej. Region 

definiowany jest jako „wyodrębniona przestrzeń geograficzna” (Vukovic i Kochetkov, 2017, 

s. 78), część przestrzeni, która według Kruczaka (2017) posiada określone cechy 

(przyrodnicze, gospodarcze, historyczne lub funkcjonalne). Region jest również wiązany 

bezpośrednio z podziałem administracyjnym i określany jako „jednostka terytorialna 

posiadająca administrację niezależną” (Vukovic i Kochetkov, 2017, s. 79). W polskim systemie 

funkcjonuje trójszczeblowy podział: „jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa są: gminy, powiaty, województwa” (Ustawa z dn. 24 lipca 1998 r. 

o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, art. 1 pkt. 

2) natomiast „województwo jest nie tylko jednostką podziału administracyjnego: jest 

podsystemem terytorialnym państwa, scalającym i organizującym terytorialnie społeczną, 

ekonomiczną i kulturową aktywność jego mieszkańców. System taki jest regionem” 

(Chojnacki i Czyż, 2000, s. 268). Region w kontekście marketingu terytorialnego należy także 

rozumieć jako przedmiot-produkt terytorialny, który buduje określony zespół wartości i cech 

tj. klimat, położenie, przyroda itd. Ponieważ produkt terytorialny jest pojęciem złożonym, 

w literaturze przedmiotu często określany jako megaprodukt (Markowski, 1999), który 

można definiować jako „ściśle powiązaną i ustrukturalizowaną formę produktów 

materialnych i niematerialnych dostępnych w jednostce terytorialnej dla różnych grup 

użytkowników” (Florek, 2013, s. 28). Region to nie tylko obszar geograficzny, ale również 

„miejsce różnych, dynamicznych i stale zmieniających się interakcji społecznych” (Rebelo, 

Mehmood i Marsden, 2020, s. 426).  

 Kluczowe w osiąganiu celów marketingu regionu jest zorganizowanie systemu 

komunikacji, opierającego się na ciągłej wymianie informacji z otoczeniem i budowaniu 

pozytywnych relacji z odbiorcami. Dostępność informacji jest wartością dla odbiorców, 

ponieważ informacja wpływa na ich proces decyzyjny (Florek, 2013). W Tabeli 2 

przedstawiono definicje pojęcia „komunikacja”, z których wynika, że jest to proces 

dwustronny polegający na wymianie informacji. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że 
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Nęcki (1996) interpretuje komunikację jako nadanie znaczenia informacji, która jest 

następnie przekazywana. Natomiast Smith i Taylor (2004) dodają, że jest to dwustronny 

proces, w którym przekazywana jest informacja, ale również jest to proces łączący nadawcę 

i odbiorcę, a zatem między uczestnikami dochodzi do interakcji. Dzięki komunikacji 

następuje wymiana informacji między uczestnikami, tym samym komunikacja umożliwia 

funkcjonowanie w stale zmieniającym się świecie, jak również porozumiewanie się, 

co wywołuje określone skutki (Ostrowska-Dobek, 2004). Inne definicje wskazują, 

że komunikacja to interakcja między uczestnikami oraz orientacja na budowanie relacji, 

co ściśle powiązane jest z otrzymywaniem sprzężenia zwrotnego (Oppong i Birikorang, 2014; 

Van Ruler, 2018).  

 

Tabela 2. Definicje pojęcia „komunikacja” 

Definicja pojęcia „komunikacja” Źródło 

Nadanie znaczenia informacji, która jest przekazywana przy 

użyciu werbalnych, wokalnych i niewerbalnych symboli tak, aby 

lepiej współdziałać. 

Nęcki, 1996, s. 7 

Proces dwustronny, który łączy nadawcę i odbiorcę, w którym 

przekazywana jest informacja.  

Smith i Taylor, 2004, s. 72 

Porozumiewanie się jednostek, grup lub instytucji za pomocą 

kanałów, które wywołuje określone skutki. 

Ostrowska-Dobek, 2004, s. 13 

Przekazywanie i odbieranie informacji między dwiema lub 

większą liczbą osób zarówno w sposób werbalny, jak 

i niewerbalny. Komunikujący na przemian stają się raz nadawcą 

a raz odbiorcą. 

Szymańska, 2013, s. 114 

Tworzenie lub wymiana myśli, idei, emocji między nadawcą 

i odbiorcą. Komunikacja jest niezbędna do budowania 

i utrzymywania relacji.  

Oppong i Birikorang, 2014, s. 208 

Interakcja w kontekście społecznym. Polega na wymianie 

sygnałów między uczestnikami. Sygnały te mogą być werbalne, 

graficzne, wizualne. 

Faluke, 2018, s. 21 

Dwustronny proces związany z otrzymywaniem sprzężenia 

zwrotnego polega na bezpośredniej interakcji między ludźmi. 

van Ruler, 2018, s. 369 

Przekazywanie wiadomości zawierającej informację/informacje, 

a także przekazywanie znaczeń. 

Frydrychowicz, 2020, s. 18 

Źródło: opracowanie własne 
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Natomiast „komunikacja marketingowa” jest definiowana jako „komunikowanie 

otoczeniu rynkowemu wszelkich wartości firmy (jednostki) przez zastosowanie 

skoordynowanych działań marketingowych. Jest to zarządzanie wszelkimi komunikatami 

przesyłanymi przez firmę na rynek” (Rydel, 2001, s. 20). Kolejna definicja komunikacji 

marketingowej wskazuje, że „komunikacja marketingowa jest procesem, poprzez który 

organizacje i odbiorcy próbują się nawzajem angażować” (Fill i Turnbull, 2016, s. 20). Podczas 

realizacji zadań komunikacji marketingowej wykorzystywany jest zespół informacji 

przekazywanych z różnych źródeł do otoczenia marketingowego oraz zespół informacji, które 

dana jednostka zbiera z otoczenia poprzez wykorzystanie skoordynowanych działań 

marketingowych (Mruk, 2004). Działania związane z komunikacją marketingową mają na 

celu tworzenie wizerunku danej jednostki, ale dodatkowo pełnią funkcje: informacyjną 

(przekazywane są informacje o produkcie, firmie, cenie itp.), edukacyjną (zwiększanie wiedzy 

o produkcie, firmie i ofercie) oraz utrwalającą (działania, które mają doprowadzić do sytuacji, 

w której odbiorca będzie pamiętał dany produkt) (Śliwińska i Pacut, 2011).  

 Komunikacja marketingowa często utożsamiana jest z pojęciem „promocja” (Altkorn, 

2004; Czornik, 2005; Żurawik, 2011) podejście to jednak jest już wysoce nieaktualne. Zmienił 

się bowiem sposób traktowania konsumenta z przedmiotowego na podmiotowy. 

Konsumenci stali się wymagający, oczekują zaspokajania swoich potrzeb oraz wymagają, aby 

nadawca prowadził z nimi dialog oparty na rzetelnych, wiarygodnych informacjach (Geffroy, 

1996). Stąd promocja została zastąpiona komunikacją marketingową, która dodatkowo 

wpływa na budowanie relacji z konsumentem (Smith, 2003). W odróżnieniu od promocji, 

komunikacja marketingowa ma charakter interaktywny, jest to dialog pomiędzy 

uczestnikami rynku (Wodyński, 2007). 

 Działania z zakresu marketingu terytorialnego o charakterze informacyjnym mają na celu 

przekazanie istotnych informacji odbiorcom, które wpływają lub zmieniają pogląd na oferty 

regionu, postawy i zachowania (Szromnik, 2011), jak również oddziałują na rynki docelowe. 

Komunikacja marketingowa regionu jest dialogiem podmiotu z odbiorcami (klientami), ale 

jest to także umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby odbiorców, rzetelne informowanie 

o ofertach regionu, budowanie relacji z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych 

(Laszczak, 2001). Istotne z punktu widzenia osiągania celów marketingowych regionu jest 

takie zorganizowanie systemu informowania o regionie, by był on spójny, zintegrowany 

i kompleksowy (Szromnik, 2015). Komunikacja marketingowa regionu jest zorientowana na 
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promocję danego obszaru, budowanie pozytywnego wizerunku regionu, ale także ma na celu 

zachęcenie do zamieszkania na danym terenie, przyjazdu, inwestowania (Trueman i in., 

2004). Informację w komunikacji marketingowej regionu można traktować jako źródło 

służące do przekazywania faktów historycznych, przyrodniczych, kulturowych, społecznych 

czy gospodarczych. Każdy region ma własną historię, zabytki, kulturę, zwyczaje, co wyróżnia 

go od pozostałych obszarów. Fakty kulturowe, o których mowa można podzielić na 

materialne i niematerialne. Do faktów materialnych można zaliczyć fizyczne przedmioty 

stworzone przez ludzi np. przedmioty codziennego użytku, stroje itp. Natomiast 

niematerialne to np. język, tańce, pieśni, tradycje, obyczaje, poglądy, wierzenia, wiedza, styl 

życia, historia, modele zachowań itp. Kultura niematerialna wpływa na osobowość ludzi z nią 

związanych, kształtuje ich charakter, jak również służy do komunikowania się osób w danej 

społeczności. Dlatego też informacja jest wykorzystywana do przekazywania treści 

kulturowych, co pozwala zwiększyć wiedzę na temat danej kultury oraz poznać 

społeczeństwo (Mikos von Rohrscheidt, 2009). Informacja w komunikacji marketingowej 

regionu dotyczy również aspektów funkcjonalnych tj. organizacji podróży (czas i miejsce 

zakwaterowania, posiłki, zwiedzanie, środki transportu, koszty) (Panasiuk, 2010). 

Informacjami o regionie są również informacje o charakterze marketingowym, które dotyczą 

działań mających na celu informowanie o atrakcjach, ofertach, zasobach regionu czy 

nadchodzących wydarzeniach (Zmyślony i Szpadziński, 2007). Informacje dotyczą również 

walorów socjalnych, inwestycyjnych, handlowych, sportowych (Szromnik, 2012) oraz wielu 

branż tj. turystycznej (turystyka biznesowa, krótkie wyjazdy, turystyka kulturowa), handlu, 

gastronomii, hotelowej; mogą dotyczyć: czasu wolnego, biznesu, rozrywki, edukacji, kultury 

(Mikos von Rohrscheidt, 2009).  

 Proces komunikacji marketingowej regionu można oprzeć na klasycznych modelach 

komunikacji (Stoner i Wankel, 1992; Wiktor, 2002; Kotler i Keller, 2009; Sasser, Kilgour 

i Hollebeek, 2014), które uwzględniają w procesie komunikacji takie elementy jak: nadawcę 

komunikatu, odbiorcę komunikatu oraz komunikat, jak również kodowanie informacji, 

dekodowanie informacji, sprzężenie zwrotne oraz chaos informacyjny. Nadawca (źródło 

informacji) określa informację jaką chce przekazać innym, koduje informację, wybiera 

narzędzie i kanałem informacyjnym przesyła informację odbiorcy, który następnie ją 

dekoduje. Po otrzymaniu informacji odbiorca przesyła informację zwrotną. W procesie 

komunikacji występuje również szum informacyjny (chaos informacyjny) spowodowany 
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występującym nadmiarem informacji (Rysunek 2). Klasyczne modele przedstawiają proces 

komunikacji jako interaktywny, w którym dochodzi do interakcji między nadawcą i odbiorcą.  

 

Rysunek 2. Model procesu komunikacji według Stoner i Wankel (1992) 

Nadawca 

źródło
Kodowanie Kanał Dekodowanie Odbiorca

Szum Szum Szum

Komunikat Komunikat Komunikat

Sprzężenie zwrotne
NadawanieOdbiór

Model procesu komunikacji (Stoner, Wankel 1992)

 

Źródło: Stoner i Wankel, 1992, s. 443. 

 

 W Tabeli 3 przedstawiono cele regionu, których osiąganie wspierane jest poprzez 

komunikację marketingową. Komunikacja marketingowa przyczynia się bowiem do osiągania 

celów marketingu terytorialnego, takich jak m.in. rozwój regionu, budowanie pozytywnego 

wizerunku, tworzenie potencjału gospodarczego przy wykorzystaniu walorów regionu 

(naturalnych, historycznych, kulturowych) czy budowanie przewagi konkurencyjnej. 

 

Tabela 3. Cele marketingu terytorialnego osiągane poprzez komunikację marketingową 

Cel Źródło 

Budowanie przewagi konkurencyjnej.  Greenberg, 2008 

Przekonywanie odbiorcy do produktu czy usługi i ich wartości; 

przekonywanie o zaletach regionu; zachęcanie do skorzystania 

z ofert regionu. 

Florek, 2013; Hossain i in., 2017  

Przyciąganie grup docelowych tj.: nowych mieszkańców, turystów, 

inwestorów itp., zwiększanie liczby ludności, turystów, inwestorów 

itp. 

Greenberg, 2008; Szromnik, 2012 

Zwiększanie atrakcyjności danego miejsca. Rumpel i Siwek, 2006; Szromnik, 

2015 

Zwiększanie atrakcyjności w aspekcie gospodarczym, tworzenie Szromnik, 2012 
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dogodnych miejsc na prowadzenie działalności gospodarczych, 

tworzenie miejsc pracy. 

Zachęcanie do poznawania danego miejsca. Szromnik, 2012 

Zwiększanie świadomości odbiorców o regionie. Florek, 2013 

Wpływanie na opinie, postawy, decyzje i zachowania; zachęcanie, 

aby odbiorcy wybrali dane miejsce jako miejsce zamieszkania, pracy, 

wypoczynku, lokalizacji biznesu. 

Trueman, Giroud i Klemm, 2004; 

Florek, 2013 

Budowanie pozytywnego wizerunku; kształtowanie tożsamości 

i utrwalanie wizerunku. 

Rumpel i Siwek, 2006; Szromnik, 

2012; Florek, 2013 

Poprawa warunków życia mieszkańców danego regionu oraz 

umożliwienie im rozwoju. 

Rumpel i Siwek, 2006 

Zwrócenie uwagi na zasoby, oferty danego obszaru. Smyth, 2005 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Nadawcami w komunikacji marketingowej regionu są podmioty odpowiedzialne za 

marketing terytorialny (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne, 

organizacje pozarządowe, firmy prywatne, stowarzyszenia, ugrupowania społeczne). 

Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania komunikacji marketingowej, aby 

osiągnąć wcześniej założone cele, natomiast cele te są wpisane w ustawowe zadania 

jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku regionów zadania są opisane w Ustawie 

o samorządzie województwa (1998) np.: promocja walorów i możliwości rozwojowych 

województwa, dlatego też regiony zobligowane są, na mocy prawa, do realizacji zadań 

komunikacji marketingowej i dlatego regiony traktuje się jako nadawców (Glinka, 2014). 

Natomiast zaznaczyć należy, że działania komunikacji marketingowej regionów realizowane 

są również oddolnie przez interesariuszy związanych z danym regionem jak np. mieszkańców 

danego regionu, przedsiębiorców itp., którzy poprzez zaangażowanie realizują zadania 

zmierzające do rozwoju regionu (Ziółkowski, 2007). Jak potwierdza Kuźniar (2015) opisując 

aspekt turystyczny, który jest częścią zadań komunikacji marketingowej regionów, „sukces 

przedsięwzięć turystycznych realizowanych na danym obszarze recepcji zależy nie tyle od 

walorów turystycznych, co postaw i zachowań podmiotów współtworzących produkt 

turystyczny gminy/regionu, w tym zwłaszcza od ich kreatywności, pasji, gotowości do 

współdziałania czy też umiejętności tworzenia długotrwałych relacji. Znaczącą rolę w tym 

zakresie mają do odegrania mieszkańcy” (s. 296-297). Poprzez zmieniające się trendy 

w komunikacji marketingowej polegające na zwiększeniu znaczenia interakcji 
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z wewnętrznymi interesariuszami, ich zaangażowanie i współpracę przy realizacji zadań 

marketingowych w regionie, podczas procesu komunikacji marketingowej pełnią oni 

zarówno funkcje odbiorcy jak i nadawcy („współkreatora wartości danego terytorium”) 

(Kuźniar i Kawa, 2018, s. 51). 

 Z kolei odbiorcami komunikacji marketingowej regionu są m.in: mieszkańcy, firmy, 

przyjezdni, turyści (Braun, Kavaratzis i Zenker, 2013; Hajduk, 2017), studenci, uczestnicy 

wydarzeń, i co istotne, podmioty wewnętrzne, funkcjonujące na danym obszarze, na 

przykład: restauratorzy, hotelarze, piloci, przewodnicy, potencjalni inwestorzy, a więc 

podmioty zaangażowane w rozwój regionu (Ziółkowski, 2007). Dlatego też przekaz informacji 

w komunikacji marketingowej regionu dla poszczególnych grup odbiorców powinien być 

dopasowany do konkretnej grupy, ponieważ każda grupa wykorzystuje te informacje 

w innym celu (np. aby polepszyć warunki życia, zorganizować wypoczynek, rozwijać swój 

biznes). 

 Dokonując segmentacji grup odbiorców można uznać, że komunikacja marketingowa 

regionu kierowana jest na zewnątrz, jak i do wewnątrz (Czornik, 2005). Dzieje się tak, 

dlatego, że w odniesieniu do marketingu terytorialnego nabywców dzieli się na 

wewnętrznych i zewnętrznych, a źródłem tej klasyfikacji jest miejsce, w którym nabywcy 

funkcjonują w stosunku do określonej jednostki terytorialnej oraz własne cele jakie chcą 

osiągnąć (Florek, 2013). Marketing terytorialny kierowany do wewnątrz to działania 

kierowane do odbiorców stale związanych z jednostką terytorialną, działania marketingowe 

mają na celu wzbudzenie lojalności w odbiorcach wobec regionu, jak i doprowadzić do 

utożsamiania się z danym miejscem. Natomiast działania marketingowe kierowane na 

zewnątrz mają na celu przyciągnąć i zainteresować podmioty funkcjonujące poza otoczeniem 

jednostki terytorialnej (Szromnik, 2011). Kavaratzis (2004) przedstawiając model 

komunikowania wizerunku miejsca na przykładzie miasta, zaznacza, że wizerunek miasta 

odpowiada za to w jaki sposób miasto jest postrzegane. W konsekwencji „jest to interakcja 

tego, co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne” (s. 66-67). Kavaratzis (2004) w swoim modelu 

(Rysunek 3) przedstawia trzy rodzaje komunikacji. Pierwsza to komunikacja pierwotna, która 

odnosi się „do komunikacyjnych efektów działań miasta w sytuacji, gdy komunikacja nie jest 

głównym celem” (s. 67). Komunikacja pierwotna dotyczy działań związanych ze: strategią 

przestrzenną (działania związane z przestrzenią miejską, projektowanie miejskie, 

architektura, tereny zielone, przestrzeń publiczna), infrastrukturą, strukturą administracyjną 
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Pierwotna komunikacja 

i organizacyjną, działalnością miasta (wizja, strategie, zachęty finansowe). Kolejny rodzaj 

komunikacji to komunikacja wtórna, która w przeciwieństwie do pierwotnej jest zamierzona 

i formalna, realizowana za pomocą reklamy zewnętrznej i wewnętrznej; public relations itp. 

„W komunikacji wtórnej najistotniejszym czynnikiem są kompetencje komunikacyjne miasta” 

(s. 67), które jednocześnie są kluczowe z punktu widzenia marketingu terytorialnego. Autor 

wyodrębnił jeszcze trzeci rodzaj komunikacji – trzeciorzędną, która odnosi się do przekazu 

ustnego wspartego przez media i komunikację konkurentów (Kavaratzis, 2004).  

 

Rysunek 3. Komunikacja wizerunku miasta według modelu Kavaratzisa  

 

Źródło: Kavaratzis, 2004, s. 67. 
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 Poza odbiorcami komunikacji, kolejnym elementem komunikacji marketingowej jest 

komunikat, który definiowany jest jako: „werbalna, pisemna lub nagrana informacja 

skierowana do odbiorcy” (Nasiadka, 2009, s. 116), a informacja ta składa się z treści, symboli, 

znaków (Drabik, Kubiak-Sokół i Sobol, 2017). Komunikat jest tworzony przez nadawcę, który 

jest źródłem informacji i to on wybiera te informacje, które chce przekazać. Następnie 

dokonywane jest przekształcenie informacji do takiej formy, aby możliwe było przekazanie 

jej kanałem informacyjnym (Belch i Belch, 2014). W przypadku komunikacji, kanałem nazywa 

się sposób, w jaki informacja przekazywana jest odbiorcy (Abuarqoub, 2019, s. 67). Kanały 

przepływu informacji oddziałują na skuteczność procesu komunikacji, stąd źle dobrany kanał 

może w ostateczności doprowadzić do błędnej interpretacji przekazywanej treści albo nawet 

do braku możliwości odebrania danej informacji. Ponadto kanały przekazu informacji 

powinny być dostosowane do potrzeb, predyspozycji, umiejętności czy możliwości 

technologicznych odbiorców (Matysik-Pejas i Wojewodzic, 2009). Kanał jako sposób 

przekazywania informacji, nazywany jest również „drogą przekazu” (Ostrowska-Dobek, 2004, 

s. 17). Oznacza to, że jest łącznikiem pozwalającym na komunikację między nadawcą 

i adresatem oraz jest „miejscem przekazywania informacji” (Miśkiewicz, 2016, s. 76). 

Do przekazywania informacji kanałem potrzebne jest adekwatne narzędzie, czyli „środek, 

za pomocą którego przekazywana jest informacja odbiorcom oraz pozyskiwane jest 

sprzężenie zwrotne” (Wiktor, 2013, s. 15). Przekaz marketingowy jest umieszczony w kanale 

a za pomocą narzędzia jest przekazywany odbiorcy. 

 Przykładowym kanałem służącym do przekazywania informacji są rozmowy prywatne, 

czyli tzw. komunikacja nieformalna. Taki kanał nazywany jest personalnym, gdyż nadawca 

bezpośrednio przekazuje informacje odbiorcy. Zaletą takiego sposobu przekazywania treści 

jest szybkość przepływu informacji (Matysik-Pejas i Wojewodzic, 2009). W tym przypadku 

nadawca poznaje reakcje na informacje w momencie przekazywania treści oraz uzyskuje 

szybko odpowiedź. Obok kanału personalnego wyróżnić można kanał niepersonalny, 

w którym treści przekazywane są w tym samym czasie większej liczbie odbiorców 

wykorzystując do tego np. internet, audycje radiowe czy telewizyjne, gazety (Graul 

i Andruszkiewicz, 2015). Jest to kanał, w którym nadawca nie widzi reakcji na informację, nie 

ma możliwości weryfikacji poprawności odczytania informacji, co za tym idzie nie może 

skorygować błędnej interpretacji komunikatu.  
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 Kanały można również podzielić na ustne i pisemne (Ober, 2013). Do kanału ustnego 

zaliczyć można wystąpienia publiczne, negocjacje, narady, zatem wszelkie spotkania twarzą 

w twarz nadawcy z odbiorcą, czyli kanały bezpośrednie. Kanałem pośrednim z kolei będzie 

przekazywanie treści ustnie, ale za pomocą telefonu, telewizji, internetu. Używając ustnego 

kanału komunikacyjnego nadawca może uzyskać natychmiastową odpowiedź na informację 

oraz umożliwić interakcję pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji. Odbiorca ma 

możliwość reakcji na treść, może wyrazić swoją opinię, rozwiać wątpliwości dotyczące 

interpretacji komunikatu. Poprzez przekazywanie treści ustnie nadawca ma możliwość 

wychwycenia gestów niewerbalnych odbiorcy dzięki obserwacji np. mowy ciała. Takie gesty 

czy mimika twarzy dużo mówią o reakcji czy odczuciach odbiorcy. Natomiast komunikacja 

pisemna pozwala nadawcy zaplanować, kontrolować informacje, ale odbiorca też ma czas na 

przemyślenie odpowiedzi. W tym przypadku nadawca nie otrzymuje natychmiastowej 

odpowiedzi, a więc nie ma możliwości wychwycenia niewerbalnych gestów ani 

natychmiastowego zweryfikowania poprawności interpretacji informacji. Brak 

natychmiastowej odpowiedzi uniemożliwia zareagowanie na błędne odczytanie informacji 

(Ober, 2013).  

 W przypadku komunikacji marketingowej regionu, w procesie komunikacji najczęściej 

wykorzystuje się następujące narzędzia: reklama (różne formy); promocja sprzedaży; 

promocja osobista; artykuły sponsorowane; zapraszanie sławnych osób; działania związane 

z public relations; udział w targach, wystawach; współpraca międzynarodowa; organizacja 

wyjazdów studyjnych; organizacja wydarzeń; obejmowanie patronatów nad wydarzeniami; 

wydawanie publikacji (folderów, ulotek, artykuły w prasie, katalogi); wywieszanie plakatów, 

ogłoszeń; eventy modowe, sportowe, rozrywkowe; festyny; konferencje; seminaria; city 

placement (Śliwińska i Pacut, 2011; Florek, 2013; Zalech, 2013; Wiktor, 2013; Therkelsen, 

2015; Kuźniar i Kawa, 2018). Natomiast rozwój nowych technologii, jak i rosnące 

zainteresowanie wykorzystywaniem internetu oraz aplikacji mobilnych, jak również zmiana 

upodobań i zachowań odbiorców, powodują zmianę podejścia do wyboru poszczególnych 

narzędzi komunikacji regionu z otoczeniem. Jednostki terytorialne wykorzystują np. media 

społecznościowe, ale jak zauważają Kuźniar i Kawa (2018) „Poza oficjalnymi portalami 

obserwuje się również rozwój nieformalnych, inicjowanych przez użytkowników portali 

danego terytorium. Zazwyczaj są to pasjonaci danego miejsca czy wydarzenia, którzy sami 

tworzą strony, konta i profile skupiające entuzjastów określonego miejsca” (s. 52). Autorki 
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również zaznaczają, że te portale są „cennym źródłem informacji i pomysłów oraz platformą 

do dialogu pomiędzy użytkownikami a oficjalnymi przedstawicielami danej jednostki” (s. 52). 

Dodatkowo wraz ze wzrostem wykorzystywania kanałów internetowych w regionie, zauważa 

się wzrost zainteresowania korzystaniem z takich narzędzi jak: e-mail marketing; 

newslettery; reklama video w internecie; gry komputerowe (Śliwińska i Pacut, 2011; Wiktor, 

2013; Kuźniar, 2021). Wykorzystuje się również innowacyjne narzędzia typu: gry miejskie, 

rekonstrukcje historyczne, advergaming (gry elektroniczne wykorzystywane w celu promocji 

marki lub produktu Catalan, Martinez i Wallace, 2019), happeningi (Mago, 2017; Nóbrega 

i in., 2017; Pang i in., 2020), wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość (Mago, 2017).  

 W komunikacji marketingowej informacje dotyczą samego adresata jak i oferty, 

komunikacja marketingowa ma na celu również pozyskanie sprzężenia zwrotnego, aby 

zebrać informacje od odbiorców. Komunikacja marketingowa regionu nie polega zatem tylko 

na przekazywaniu informacji lub faktów, ale skupia się także na odbiorcy i jego reakcji (Finne 

i Gronroos, 2017). Należy tu przywołać dwa podejścia do informacji: datalogiczne oraz 

infologiczne. Pierwsze podejście dotyczy interpretowania informacji jako zbioru 

ustrukturalizowanych danych (Felcenloben, 2011), które przekazują pewną informację 

użyteczną. W tym ujęciu nie są brane pod uwagę czynniki socjopsychologiczne (Unold, 2004). 

Z poziomu datalogicznego informacja istnieje niezależnie od użytkowników i ma charakter 

obiektywny. Informacja w ujęciu datalogicznym nie zależy od odbiorcy i nie zachodzi 

konieczność jej interpretacji (Stefanowicz, 2010). Natomiast w ujęciu infologicznym pojawia 

się odbiorca informacji oraz interpretacja treści (Łobejko, 2005). W podejściu infologicznym 

informacjami są dane, którym nadano konkretne znaczenie uwzględniając czynniki: 

psychologiczne jak osobowość człowieka; socjologiczne między innymi: relacje między 

ludźmi; językowe; semantyczne. Istotą w podejściu infologicznym jest nadawanie informacji 

znaczenia (Unold, 2004). W tym ujęciu znaczenie informacji jest związane z nadawcą 

i odbiorcą informacji. Wynika z tego, że w ujęciu infologicznym, informacja zależy od 

użytkownika, kontekstu oraz interpretacji, a więc jest subiektywna a informacja jest niczym 

innym jak komunikatem służącym odbiorcom do zaspokajania ich potrzeb informacyjnych 

(Falkiewicz, 1990). 

 W kontekście zarządzania można również wyróżnić trzy ujęcia informacji: wąskie, szersze, 

najszersze. W wąskim podejściu informacja traktowana jest jako sygnał lub wiadomość do 

działań i podjęcia pewnych decyzji. W szerszym podejściu informacja wpływa na 



25 
 

postrzeganie odbiorcy, co wiąże się z przetwarzaniem, interpretacją i rozumieniem. 

W podejściu najszerszym informacja jest powiązana z kontekstem. Wiąże się to nie tylko 

z przekazywaniem treści (wąskie podejście), czy przetwarzaniem (szersze podejście), ale 

także z kontekstem oraz wykorzystaniem motywacji, intencji i kompetencji osób 

korzystających z informacji. Informacja w komunikacji marketingowej regionu powinna 

posiadać konkretne cechy, aby spełniać swoje funkcje. Na wstępie warto zaznaczyć, że 

informacja może być wykorzystywana wielokrotnie przez dowolną liczbę odbiorców, 

ponieważ nie ulega zużyciu. Aby umożliwić odbiorcy korzystanie z informacji w konkretnym 

miejscu i czasie, informacja powinna być dostępna. Informacja może być przenoszona 

w czasie, a to wiąże się z magazynowaniem i zapamiętywaniem informacji, może być zatem 

przechowywana w długim okresie (Olender-Skorek i Wydro, 2007). Przechowując informację 

przez dłuższy czas należy jednak liczyć się z tym, że informacja może stracić na aktualności 

(Kruczek i Walas, 2004).  

 Informację powinny cechować niezależność oraz neutralność. Jak wspomniano powyżej, 

istotną cechą informacji jest jej aktualność, która dotyczy szybkości przekazu. Oczekuje się, 

że informacja dotrze w określonym czasie do odbiorcy, spóźniona informacja jest bowiem 

bezużyteczna i nie odpowiada na potrzeby odbiorców w danej chwili. Aby informacja była 

aktualna skraca się drogi przepływu oraz stosuje się środki techniczne do jej przesyłania, 

przechowywania i przetwarzania. Należy również tak opracować informację by nie doszło do 

opóźnienia w przekazie (Falkiewicz, 1990).  

 Komunikatywność jest równie ważnym warunkiem odbioru informacji. Informacja 

powinna być zwięzła i zrozumiała dla odbiorcy, a sposób przekazu powinien być 

dostosowany do możliwości odbiorcy. Może się zdarzyć, że odbiorca nie może odebrać 

informacji np. z powodu braku sprzętu lub niepełnosprawności (problemy ze wzrokiem czy 

słuchem). Istotną przeszkodą w odbiorze informacji jest również nieznajomość kodu, którym 

posługuje się nadawca informacji (mowa tu np. o barierze językowej). Nadawca musi nadać 

informację tak by adresat ją skutecznie odebrał. Istnieją sytuacje, w których mogą wystąpić 

zakłócenia uniemożliwiające skuteczną komunikację. Takie przypadki mogą być 

spowodowane przez nadawcę, np. poprzez błąd podczas przygotowywania informacji, 

chociażby źle dobrane słowa, chaotyczny przekaz myśli, błąd w druku. Odbiorca również 

może przyczynić się do stworzenia zakłóceń poprzez złą interpretację treści, która byłaby 

wynikiem subiektywnej oceny tematu (Smyczek i Sowa, 2005), niedostatecznej uwagi, 
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zmęczenia (Ober, 2013). Podczas przekazu informacji, treść może zostać odebrana w różny 

sposób przez poszczególnych odbiorców, ma to związek z: daną sytuacją, postrzeganiem, 

wiedzą, sprzętem wykorzystywanym do odbioru oraz ilością i jakością przekazywanej 

informacji. Informacja powinna zostać zatem zaprojektowana tak, aby była jednoznaczna, 

owa jednoznaczność nazywa się rzetelnością koncesyjną. Nadawca powinien dopilnować, 

aby treść informacji została tak samo odebrana przez wszystkich adresatów (Kruczek i Walas, 

2004). 

 Jak już wspomniano informacje wykorzystywane są w procesie decyzyjnym, służą do 

podejmowania konkretnych działań, dlatego też ważne jest, aby informacje były prawdziwe 

i wiarygodne. Należy, więc zabezpieczyć je przed deformacją. Zdeformowanie informacji 

może nastąpić niekoniecznie w wyniku celowego działania, ale np. poprzez błędne 

rozszyfrowanie lub subiektywne myślenie, uprzedzenia, pomyłki itp. Na deformację ma 

wpływ wadliwość sprzętu wykorzystywanego do przesyłu oraz zbyt skomplikowana sieć 

przekazująca lub długa droga przepływu informacji. Nieprawidłowość danych, zła 

interpretacja bądź niskie kwalifikacje osób biorących udział w przekazie informacji mogą 

również przyczynić się do deformacji (Kruczek i Walas, 2004). Do odbiorcy docierają różne 

informacje z różnorodnych źródeł, zaś odbiorca powinien mieć możliwość weryfikacji i oceny 

informacji jak i jej źródła (Falkiewicz, 1990). Ustalenie wiarygodności źródła można dokonać 

poprzez sprawdzenie jakości informacji już wcześniej przekazanych przez dane źródło. Jeśli te 

informacje, które dotychczas były przekazane są wiarygodne to istnieje większa szansa, że 

dane źródło jest rzetelne. Rozpoznawanie wiarygodności źródła nazywane jest 

sygnalizowaniem (signalling). Wiarygodność informacji ustalana jest na podstawie 

weryfikacji, poprzez identyfikację źródeł, które potwierdzają daną informację. Im takich 

źródeł jest więcej tym większa wiarygodność danej informacji (Olender-Skorek 

i Wydro, 2007). Należy wspomnieć o tym, że każda informacja ma charakter potencjalny, ale 

nie każda informacja jest użyteczna. Użyteczność informacji występuje wówczas, gdy 

informacja zwiększa zasób wiedzy odbiorcy. Nadawca chcąc przekazać informację użyteczną 

powinien dokonać analizy stanu faktycznego wiedzy, jaką posiada odbiorca, aby móc 

dopasować rodzaj informacji. Istotne jest również rozpoznanie potrzeb informacyjnych 

odbiorcy, aby móc im sprostać (Falkiewicz, 2002). Użyteczność informacji dla odbiorcy jest 

ważna, ponieważ odbiorca oczekuje, aby informacja przyniosła mu korzyści. Informacja jest 

także użyteczna w sytuacji jej wykorzystania (van Alstyne, 1999), dopiero po użyciu danej 
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informacji odbiorca może ocenić czy dana informacja była użyteczna. Zatem informacjami 

użytecznymi nie są informacje wysyłane, ale informacje odebrane, które są interpretowane, 

poddane selekcji i na podstawie analizy wykorzystywane przez odbiorcę. Dla każdego 

odbiorcy użyteczność informacji oznacza jednak coś innego, dla jednego odbiorcy dana 

informacja jest ważna a dla drugiego już nie (Kruczek i Walas, 2004). 

 Istotnym elementem w procesie komunikacji marketingowej jest identyfikacja motywu 

przekazywania danej informacji. Nadawca może mieć wiele powodów, aby przekazywać 

daną informację, jego celem może być np. wpłynięcie na decyzję odbiorcy, co może 

skutkować konkretnymi działaniami (reklama), czy zwiększenie wiedzy uczestników procesu 

komunikacji (kampanie informacyjne). Wynika z tego, że informacja może wpływać na życie 

społeczne, gospodarcze, naukowe, dlatego też pełni wiele funkcji. Informacja może służyć do 

przekazywania faktów kulturowych, historycznych, marketingowych, innymi słowy 

odzwierciedla rzeczywistość (Oleński, 2001). Jak wspomniano wyżej informacja zwiększa 

wiedzę na dany temat, a więc często wykorzystuje się ją do poszukiwania tematów, 

zgłębiania wiedzy w danym obszarze, szukania ciekawostek czy realizowania zainteresowań. 

Dlatego też informację można wykorzystać w celach nie tylko stricte informacyjnych, ale 

także edukacyjnych czy marketingowych. Informacja jest też istotna w procesach 

decyzyjnych, to na podstawie zebranych informacji odbiorca tworzy własną opinię, która 

może skutkować pewnymi działaniami. Jeśli opinia o danym produkcie będzie pozytywna to 

adresat takiej informacji skorzysta z oferty, a jeśli opinia odbiorcy będzie negatywną to może 

go zniechęcić do podejmowania konkretnych działań (Falkiewicz, 2002). Dlatego też ściśle 

powiązana z funkcją decyzyjną jest funkcja sterująca informacji. Następuje wówczas 

sytuacja, w której nadawca chce wywołać konkretną reakcję u adresata informacji, co za tym 

idzie nadawca chce wpłynąć na jego opinie, poglądy (Falkiewicz, 2002). To dzięki informacji 

nadawca ma możliwość kierowania otoczeniem czy ludźmi uczestniczącymi w danej 

rzeczywistości. Nadawca wykorzystując informację ma możliwość przekonywania odbiorców 

o słuszności przekazywanej treści.  

 Informacja służy do przekazywania treści, ale również do ich wymiany, za pomocą 

interakcji, jakie zachodzą w grupie między uczestnikami. W tych kontaktach informacja jest 

niezbędna. Wymiana informacji jest niczym innym jak rozmową, która jest podstawą do 

funkcjonowania w grupie, rodzinie czy w pracy (Stefanowicz, 2010). W związku z tym 

informacja pełni istotną funkcję w relacjach międzyludzkich. Informacja wpływa na życie 
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poszczególnych osób, ale również odgrywa istotną rolę w aspekcie globalnym, 

ponadczasowym, bowiem informacja może posłużyć do przekazywania prawd, wartości, 

obyczajów, tradycji, historii.  

 Podsumowując, komunikacja umożliwia realizację zadań marketingu terytorialnego 

w wielu aspektach: ekonomicznym (gdzie celem jest np. zysk z turystyki), urbanistycznym 

(rozwój regionu, zagospodarowanie atrakcyjnych miejsc, rozbudowa infrastruktury), 

społecznym (integracja społeczeństwa, turystów, przyjezdnych poprzez organizowanie 

eventów, imprez), kulturowym (przekazywanie informacji o kulturze, historii, tradycji danego 

regionu), tożsamościowym (budowanie pozytywnego wizerunku regionu). Owa różnorodna 

rola komunikacji marketingowej w regionie powoduje, że skuteczne zarządzanie informacją 

jest nie tyle postulatem, co koniecznością.  

 

1.2 Zarządzanie komunikacją marketingową w regionie 

 W głównej mierze za komunikację marketingową regionu odpowiadają organy 

administracji publicznej, ponieważ to te jednostki są odpowiedzialne za zarządzanie oraz za 

politykę na danym obszarze w zakresie np.: edukacji, sportu, rekreacji, transportu itp. 

(Stubbs i Warnaby, 2015). Warnaby, Ashworth i Kavaratzis (2015) wskazują, że 

odpowiedzialność za zarządzanie regionem spoczywa na instytucjach odpowiedzialnych za 

dane terytorium, ponieważ te jednostki odpowiadają również za realizację projektów 

związanych z danym miejscem z różnych sektorów (np.: publicznego, prywatnego, 

wolontariatu). Natomiast ci sami autorzy zaznaczają również, że należałoby zidentyfikować 

osoby, jednostki, grupy, które w mniejszym bądź w większym stopniu przyczyniają się do 

komunikacji marketingowej regionu. Jednostki/grupy te mogą działać na rzecz miejsca 

poprzez interakcje jakie zachodzą między nimi na danym terytorium, mowa tu 

o indywidualnych odbiorcach i grupach, których decyzje są ściśle powiązane z miejscem 

(Warnaby, Ashworth i Kavaratzis, 2015).  

 Do rozwoju regionu przyczyniają się różni interesariusze, którzy swoimi działaniami 

wspierają rozwój danego miejsca, bądź którzy współpracują na rzecz danego terytorium. Są 

to zarówno grupy formalne jak i nieformalne, które emitują poprzez swoje aktywności 

odpowiednie informacje związane z regionem. Z tego punktu widzenia, uznać można, że za 

komunikację marketingową regionu odpowiedzialne są różnorodne instytucje i podmioty 

funkcjonujące na danym obszarze, które jednocześnie stanowią grupy docelowe działań 
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zarządzających regionem (Braun, Kavaratzis i Zenker, 2013; Ashworth, Kavaratzis i Warnaby, 

2015). W Tabeli 4 przedstawiono zestawienie interesariuszy, którzy uczestniczą 

w komunikacji marketingowej regionu. 

Tabela 4. Interesariusze uczestniczący w komunikacji marketingowej regionu 

Interesariusze Źródło 

mieszkańcy, interesariusze wewnętrzni Reichel i Zacłona, 2010; Szromnik, 2011; Stubbs 

i Warnaby, 2015; Ashworth, Kavaratzis i Warnaby, 

2015 

jednostki samorządu terytorialnego z terenu 

województwa i ich związki; pracownicy jednostek 

samorządu terytorialnego 

Rudolf, 2011 

administracja centralna Rudolf, 2011 

instytucje publiczne; instytucje polityczne; politycy Ashworth, Kavaratzis i Warnaby, 2015 

odbiorcy zewnętrzni Stubbs i Warnaby, 2015 

lokalni przedsiębiorcy; grupy biznesowe; 

konsultanci; firmy prywatne 

Stimson, Stough i Roberts, 2006; Szromnik, 2011; 

Rudolf, 2011; Stubbs i Warnaby, 2015; Ashworth, 

Kavaratzis i Warnaby, 2015 

przedstawiciele kultury; organizacje kulturalne Stubbs i Warnaby, 2015; Ashworth, Kavaratzis 

i Warnaby, 2015 

przedstawiciele mediów Stubbs i Warnaby, 2015; Hereźniak, 2016 

przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne Reichel i Zacłona, 2010 

środowiska akademickie; jednostki edukacyjne; 

jednostki naukowo-badawcze 

Stimson, Stough i Roberts, 2006; Rudolf, 2011; Stubbs 

i Warnaby, 2015; Hereźniak, 2016  

organizacje pozarządowe; agencje zajmujące się 

promocją; organizacje prywatne; wolontariaty; 

stowarzyszenia 

Reichel i Zacłona, 2010; Rudolf, 2011; Szromnik, 2011; 

Warnaby, 2015; Stubbs i Warnaby, 2015; Ashworth, 

Kavaratzis i Warnaby, 2015; Hereźniak, 2016 

organizacje międzynarodowe Rudolf, 2011 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Interesariusze związani są z danym terytorium z różnych powodów (np. dane miejsce jest 

ich miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku itp.), często się do niego przywiązują stając 

się często ambasadorami regionu, a poprzez swoje zaangażowanie przyczyniają się do 

rozwoju danego terytorium (Reichel i Zacłona, 2010; Szromnik, 2011; Stubbs i Warnaby, 

2015). Ponadto, w literaturze przedmiotu „coraz częściej mówi się o konieczności włączania 

lokalnych grup partnerów w proces zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych” 
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(Glińska, 2017, s. 34). Kavaratzis (2008) wskazuje konieczność stworzenia wspólnej 

przestrzeni dla interesariuszy wewnętrznych (lokalne izby handlowe, stowarzyszenia, 

korporacje) jak i zewnętrznych umożliwiając im jednocześnie udział w procesie 

formułowania koncepcji marki miejsca. Rysunek 4 (Migdal, 2015, s. 19) prezentuje region 

jako układ partnerski, gdzie region jest przestrzenią, w której funkcjonują instytucje, firmy, 

jednostki edukacyjne itd. (nie wyczerpano wszystkich możliwych typów interesariuszy 

funkcjonujących i współpracujących w regionie). Niniejszy model zaprezentowany przez 

Migdala (2015) można wzbogacić o elementy wskazane przez Brańkę (2016), który również 

przedstawił wspólną przestrzeń w odniesieniu do miast, gdzie z władzami miasta 

współpracują następujące jednostki: podmioty promocyjne podległe władzom centralnym 

np.: PAIiIZ, Instytut Adama Mickiewicza, placówki dyplomatyczne, firmy usług promocyjnych, 

Organizacje Turystyczne: POT, ROT, LOT, stacje telewizyjne, pozostałe podmioty prywatne 

i branżowe, Izby gospodarcze. Przestrzeń ta umożliwia budowanie relacji między 

interesariuszami, ale również jest to obszar, w którym dochodzi między nimi do współpracy 

i interakcji.  

Rysunek 4. Region jako układ partnerski/podmioty współpracy promocyjnej 

 

 
 

 
 
 

 

Źródło: Migdal, 2015, s. 19. 
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 Zaangażowanie interesariuszy jest konieczne w komunikacji marketingowej regionu, 

ponieważ „istnieje całe spektrum jednostek i organizacji, które mają interes w sukcesie 

danego ośrodka (np. miejskiego) i swój punkt widzenia na to, jak ten sukces może zostać 

osiągnięty” (Glińska, 2017, s. 40). Przykładowym sposobem zaangażowania odbiorców 

w działania mogłoby być wykorzystanie koncepcji storytellingu, podczas której interesariusze 

opowiadaliby historie o sobie, przeżyciach, osiągnięciach związanych z danym miejscem, jak 

również warto by wykorzystać relacje między uczestnikami, którzy posiadając tę samą pasję 

łączą się w grupy, w których wymieniają się poglądami, tym samym tworzone są społeczności 

wokół marki (Therkelsen, 2015). 

 Istotnym aspektem jest przy tym współpraca podmiotów zaangażowanych w komunikację 

marketingową regionu na wielu szczeblach, współpraca między organami jednostek 

terytorialnych a sektorem biznesowym, czy współpraca z mieszkańcami (Moilanen i Rainisto, 

2009; Aragonez, Gonzalez i Alves, 2017). Według badań przeprowadzanych przez Rudolfa 

(2016, s. 137) 81% badanych przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w Polsce wskazało, 

że ich organizacja jest „otwarta na wspólne przedsięwzięcia, projekty, działania, realizowane 

z zewnętrznymi podmiotami na rzecz społeczności regionu”. Wyniki tych samych badań 

określają, że praktycznie wszyscy respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem, że „wspólne 

działania przynoszą lepsze efekty” (Rudolf, 2016, s. 141). Według Glińskiej (2017) najbardziej 

efektywne działania na rzecz zarządzania marką miejsca to te, które angażują interesariuszy 

a sami uczestnicy działań współpracują ze sobą. Z badań przeprowadzonych przez Brańkę 

(2016; przedmiotem badań były miasta) wynika, że stała współpraca w zakresie promocji 

była realizowana w największym stopniu z samorządem województwa (29% miast najczęściej 

współpracowało z Urzędem Marszałkowskim). Oznacza to, że najczęstszym samorządowym 

partnerem miast w zakresie promocji jest samorząd województwa. Podobne wnioski 

wysuwa Glińska (2017) na bazie przeprowadzonych badań własnych - w proces związany 

z kształtowaniem pożądanego wizerunku zaangażowani są przede wszystkim pracownicy 

samorządowi odpowiedzialni za promocję miasta (89%) oraz reprezentanci kierownictwa 

wyższego szczebla urzędu (84%). Jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli miast badanych 

przez Glińską (2017) to w przypadku 44% samorządów mieszkańcy brali czynny udział 

w projektach, natomiast w co trzecim samorządzie angażowano przedstawicieli organizacji 

turystycznych a w przypadku 16% samorządów angażowano pracodawców. Wartościowym 

przykładem są współdziałania na rzecz promocji marki „Doliny Baryczy” szerzej opisane 
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w publikacji Glinki (2015). Autor zaznacza, że produkt „Dolina Baryczy” jest wspólnie 

promowany przez siedem gmin (Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmirgód - 

dolnośląskie, Przygodzice, Sośnie - wielkopolska). Gminy te podejmują wspólne działania 

w celu promocji danego regionu. Cel i zadania związane z promocją i rozwojem produktu 

„Dolina Baryczy” są opisane w dokumentach strategicznych np.: „Lokalna Strategia Rozwoju 

Doliny Baryczy 2009-2015”, „Plan Promocji Oferty Turystycznej dla Doliny Baryczy 2008-

2015”, „Strategia Marketingowa dla Marki Lokalnej Doliny Baryczy na lata 2008-2015” oraz 

dokumentach strategicznych poszczególnych gmin dotyczących rozwoju „Doliny Baryczy”. 

Działania na rzecz marki „Dolina Baryczy” opisane przez Glinkę (2015) są przykładem 

wielosektorowej współpracy jednostek na różnych szczeblach. Rudolf w swojej publikacji 

(2010a, s. 377) opisuje współpracę zagraniczną regionów i zaznacza „że podjęta współpraca 

stolic regionów partnerskich zwiększa szanse tych regionów na generowanie wymiernych 

korzyści”. Rudolf (2016, s. 35) zauważa też „rosnącą rolę umiejętności kształtowania przez 

organizacje publiczne partnerskich relacji z podmiotami publicznymi, społecznymi 

i prywatnymi w procesie realizacji powierzonych im zadań – tzw. Collaborative Public 

Management - Partnerskie Zarządzanie Publiczne”. Warto zauważyć, że w regionach 

(województwach) w ramach struktury Urzędów Marszałkowskich powołano departamenty 

odpowiedzialne za promocję gospodarczą, turystyczną, wpieranie rozwoju gospodarczego, 

współpracy z regionami partnerskimi czy rozwój przedsiębiorczości (Rudolf, 2016, s. 188). 

Jednostki te realizując powyższe zadania współpracują z innymi podmiotami. Z badań 

przeprowadzonych przez Rudolfa (2016, s. 186) wynika, że to lokalne jednostki samorządu 

terytorialnego są najważniejszą grupą potencjalnych partnerów w procesach rozwojowych, 

dlatego autor zaznacza, że kluczowa w działaniach marketingowych jest relacja 

z poszczególnymi interesariuszami. Wyróżnia również dwa rodzaje relacji: w „górę” czyli 

z instytucjami centralnymi oraz w „dół” czyli relacje z samorządami lokalnymi (Rudolf, 2011, 

s. 252). Należy przy tym zauważyć, że zadania wykonywane przez jednostki terytorialne oraz 

inne podmioty odpowiedzialne za komunikację marketingową powinny być realizowane 

ciągle i systematycznie, aby przynosiły oczekiwany efekt (Gnat, 2015). Oznacza to, że 

współpraca na wielu poziomach: samorządowym, lokalnym czy międzynarodowym może 

zwiększyć pozycję konkurencyjną oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój danego miejsca. 

 W przebiegu współpracy kluczową kwestią jest jej koordynacja. W przypadku działań 

związanych z zarządzaniem komunikacją marketingową w regionie w Polsce uznać należy, że 
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funkcję koordynatora pełnią przedstawiciele samorządu terytorialnego. Władze samorządu 

terytorialnego mają ustawowy obowiązek zarządzania jednostkę terytorialną. Jeśli chodzi 

o jednostki terytorialne na poziomie gminnym, to te instytucje są zobligowane do promocji 

terytorium poprzez ustawę o samorządzie gminnym. W ustawie zaznaczono, iż jednym 

z zadań własnych jednostki gminnej jest m.in. promocja miejsca, kultury (Ustawa 

o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r.). Na poziomie powiatu również odnotowano 

w ustawie takie zadania własne jak promocja powiatu (Ustawa o samorządzie powiatowym 

z dn. 5 czerwca 1998 r.). Natomiast Ustawa o samorządzie województwa (1998) określa, że 

w ramach promocji regionu województwo może tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich. Ustawodawca nałożył na 

województwo zadanie polegające na promocji walorów i rozwoju województwa. Ze względu 

jednak na wiele podmiotów zaangażowanych w komunikację marketingową regionu, 

w praktyce „rola samorządu lokalnego sprowadza się do pełnienia funkcji koordynatora, 

który inicjuje, ułatwia i stymuluje dialog niezbędny do budowy marki miejsca” (Glińska, 

2017, s. 46). Mimo że jednostki samorządu terytorialnego koordynują wspomniane działania, 

to powinny współpracować z interesariuszami na wszystkich etapach procesu komunikacji 

marketingowej regionu tj. na etapie inicjowania, przygotowania, koordynacji, realizacji, 

finansowania i kontroli (Brańka, 2016). Na Rysunku 5 za Migdalem (2015) przedstawiono 

relacje jakie zachodzą między uczestnikami działań komunikacji marketingowej. Autor 

posłużył się tu modelem uwzględniającym trójszczeblowy podział władz. Model ten odnosi 

się tylko do sektora turystycznego i przedstawia współpracę w realizacji działań 

promocyjnych na trzech szczeblach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Zauważa się 

w modelu, że jednostki samorządu terytorialnego współpracują ze sobą, co potwierdza 

Brańka (2016, s. 120) w odniesieniu do miast: „naturalnym partnerem w działaniach 

promocyjnych miast wydają się władze innych jednostek wchodzących w skład struktury 

polskiego systemu samorządowego”. Migdal (2015) również zaznacza, że współpraca 

w komunikacji marketingowej regionu powinna być związana z Polską Organizacją 

Turystyczną (POT), której zadaniem jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, 

regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Model przedstawiający system 

organizacji promocji turystyki uwzględnia także działalność Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dn. 25 czerwca 1999 r., POT 

została powołana „w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za 
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granicą” (art.1) i funkcjonuje na zasadzie trójstopniowego systemu zarządzania promocją 

turystyczną w Polsce. W związku z powyższym POT funkcjonuje na szczeblu krajowym, 

natomiast na szczeblu regionalnym funkcjonują Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT), 

z kolei Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) działają na szczeblu lokalnym (Fedyk, Meyer 

i Potocki, 2017).  

 W odniesieniu do niniejszej rozprawy doktorskiej należy przywołać zadania ROT, które 

zostały określone w ustawie o POT jako: 1) promocja turystyczna obszaru ich działania; 

2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; 3) inicjowanie, 

opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; 

4) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną (art. 4§2). Zatem na szczeblu regionalnym 

ROT we współpracy z jednostkami samorządowymi tworzą wizerunek miejsca i wspierają 

działania promocyjne regionów (Polgert i Lubowiecki-Vikuk, 2018). 

 Podstawą komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych jest najczęściej strategia 

marki miasta, gminy, powiatu, województwa (Florek, 2013), niekiedy strategia promocji 

lub inny dokument o charakterze strategicznym, w którym ujęto kwestie związane 

z komunikacją. Strategia wyznacza kierunki w procesie kreowania marki miejsc, określa 

również grupy docelowe oraz narzędzia informacyjno-promocyjne (Florek i Augustyn, 2011). 

Niniejsza praca doktorska dotyczy regionów, zatem dokonując przeglądu strategii 

poszczególnych województw (dane pobrano ze stron poszczególnych Urzędów 

Marszałkowskich) zauważa się, że każde województwo stworzyło strategię rozwoju do roku 

2030, natomiast w przypadku strategii marki, w każdym z województw opracowano 

dokument strategiczny z zakresu marki, natomiast strategie te nie są na bieżąco 

aktualizowane przez województwa. Przykładowymi dokumentami dotyczącymi marki 

województwa są: w województwie dolnośląskim - „Strategia komunikacji wizerunkowej 

województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą na lata 2016-2020”, (przy czym trwają prace 

nad strategią komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego na lata 2021-2030); 

w województwie małopolskim - „Strategia promocyjna Marki Małopolska”; w województwie 

mazowieckim - „Marka Mazowsze” w oparciu o Program Strategiczny Marketing Terytorialny 

(2015); w województwie podkarpackim - „Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Księga marki 

Podkarpackie. Wytyczne i narzędzia do modernizacji i rozwoju systemu identyfikacji 

wizualnej” (ROK); w województwie warmińsko-mazurskim - „Strategia marki województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2014 +”. 
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Rysunek 5. Trójszczeblowy system organizacji turystyki w Polsce 

 

 

Źródło: Migdal, 2015, s. 9. 
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 Z badań przeprowadzonych przez Zalech (2013) wynika, że 61,9% gmin w Polsce za cel 

działań promocyjnych stawia wykreowanie oryginalnego, rozpoznawalnego wizerunku. 

Uznać można, że jednostki są świadome korzyści jakie mogą osiągnąć w wyniku budowania 

pozytywnego wizerunku. Z tychże badań wynika też, że priorytetami gmin (57,1%) jest 

przekazywanie informacji o atrakcyjności inwestycyjnej, 52,4% badanych gmin zachęca 

mieszkańców do uczestnictwa w inicjatywach, 47,6% gmin informuje o atrakcyjności 

turystycznej. „Z analizy aspiracji władz gmin wynika, że mają one coraz większą świadomość 

tego, że promocja pozwala przyciągnąć inwestorów oraz wpływa pozytywnie na zwiększenie 

ruchu turystycznego i aktywizację mieszkańców” (Zalech, 2013, s. 147). Z danych 

zgromadzonych przez Zalech (2013, s. 150) wynika również, że jednostki skupiają swoje 

działania na promocji wewnętrznej niż zewnętrznej a działalność promocyjną opierają 

o dwukierunkową komunikację z otoczeniem. 

 Natomiast z badań przeprowadzonych przez Brańkę (2016) w odniesieniu do promocji 

miast, wynika, że „osoby kierujące promocją w zdecydowanej większości badanych miast 

postrzegają ją jako użyteczne narzędzie w pozyskiwaniu najważniejszych zewnętrznych grup 

docelowych” (s. 169). Z punktu widzenia przedstawicieli miast odpowiedzialnych za działania 

promocyjne najważniejszą grupą interesariuszy jest grupa docelowa mieszkańców, następnie 

wskazano w kolejności krajowych i zagranicznych inwestorów i lokalnych przedsiębiorców.  

 Z kolei w odniesieniu do województw warto przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych 

przez Michalską-Żyłę i Michalską-Dominiak (2018) dotyczących analizy działań promocyjnych 

na przykładzie województwa łódzkiego. Z badań wynika, że działania promujące region są 

zorientowane na współpracę z mieszkańcami, jednostkami biznesowymi, organizacjami 

pozarządowymi w celu kreowanie tożsamości regionu. Autorki przybliżają przykładowe 

działania promocyjne (głównie tzw. eventy), które również mają na celu współpracę oraz 

integrację społeczeństwa. Autorki zaznaczają, że „istotnym elementem wydarzeń jest 

promocja dorobku społecznego i ekonomicznego gmin i powiatów i wzajemna wymiana 

doświadczeń oraz integracja i rozwój współpracy wewnątrzregionalnej” (s. 183). 

 Warto również zaznaczyć, że samorządy województwa dążąc do osiągania celów 

komunikacji marketingowej regionu, swoje działania prowadzą także za granicą. Urzędy 

Marszałkowskie w swoich strukturach powołują biura regionalne w Brukseli. Janiszewska 

(2017, s. 28) przeprowadziła badania z przedstawicielami biur regionalnych w celu poznania 

celów i rodzajów działań w zakresie kształtowania marki regionu. Z badań autorki wynika, że 
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celem działań biur regionalnych Urzędów Marszałkowskich są: funkcja lobbingowa, wzrost 

rozpoznawalności regionu i jego walorów wśród nowych, potencjalnych odbiorców oraz 

utrzymanie wypracowanego, pozytywnego wizerunku u dotychczasowych partnerów, 

monitoring polityki europejskiej, funkcja informacyjna, zwiększenie atrakcyjności regionu, 

podnoszenie świadomości o istnieniu takiej jednostki samorządu i jej walorach, zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej, pobudzenie gospodarki. Autorka 

zidentyfikowała również działania podejmowane przez regionalne biura związane 

z kreowaniem marki regionu za granicą: członkostwo województwa lub jego władz 

w międzynarodowych organizacjach, stowarzyszeniach, sieciach współpracy, kontakty 

z partnerskimi regionami/miastami, wyjazdy studyjne za granicę, wymiana urzędników, 

praktykantów z zagranicą, wykorzystanie „dobrych praktyk” z zagranicy, współorganizowanie 

międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych itp., udział w międzynarodowych 

konferencjach, udział we wspólnych projektach naukowych z zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego (s. 29).  

 Interesujące są też dane dotyczące wydatków i działań poszczególnych regionów. 

Z raportu Stępowskiego (2018) wynika, że w roku 2017 największy budżet na realizację 

działań promocyjnych przeznaczono w województwie wielkopolskim – 12 mln zł następnie 

małopolskim – 8,5 mln zł i śląskim – 6,1 mln zł. Z raportu można zidentyfikować przykładowe 

działania prowadzone przez regiony w roku 2017: organizacja festiwali, opracowanie 

przewodników, kampanie społeczne, spoty promocyjne, udział w programach telewizyjnych, 

udział przy organizacji jubileuszy, organizacja konkursów, współorganizowanie 

międzynarodowych targów, współorganizacje kongresów, promocja województwa 

z wykorzystaniem samochodów transportu zbiorowego, akcje profilaktyczne promujące 

zdrowie, promocja regionu poprzez marketing sportowy, kampanie wizerunkowe. 

 Zarządzanie komunikacją marketingową regionu, w której wykorzystuje się nowe 

technologie, umożliwia realizowanie komunikacji w dwie strony oraz wysyłanie komunikatu 

do wielu odbiorców jednocześnie. Internet daje możliwość zaangażowania poszczególnych 

interesariuszy poprzez łatwość oraz powszechność dostępu, jak również umożliwia 

prowadzenie dialogu z interesariuszami, a samym interesariuszom umożliwia 

współtworzenie treści, ofert regionu, czyli czynny udział w komunikacji. W ten sposób 

regiony mogą realizować działania przy współpracy interesariuszy. Takie zarządzanie 

komunikacją marketingową regionów bazuje na nawiązaniu dialogu i zaproszeniu 
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interesariuszy do współpracy, czyli nałożeniu nacisku na partycypację. Jak wspomniano 

wyżej, interesariuszy traktuje się jak partnerów, którzy nie są tylko odbiorcami, ale 

aktywnymi, zaangażowanymi uczestnikami komunikacji, którzy współtworzą oferty i biorą 

udział w kreowaniu marki. Interesariusze są świadomymi uczestnikami, są źródłem 

informacji i stają się ambasadorami regionów (Kuźniar i Kawa, 2018). Jednocześnie proces 

ten „wymaga nie tylko dialogu i zaangażowania obu stron, ale także wzajemnego zaufania 

i wymiany informacji” (Kuźniar, 2021, s. 145). Jak zauważa Hajduk (2016, s. 265) „Początek 

XXI wieku przyniósł zmianę paradygmatu komunikacji, polegającą na przekazywaniu 

użytkownikom serwisów internetowych funkcji tworzenia ich treści”.  

 W tym kontekście interesujący jest model zaproponowany przez Pellicano i in. (2019), 

w którym autorzy opisują proces generowania wartości wspólnej dla miast inteligentnych 

(smart cities), wykorzystując koncepcję dominacji usługowej (Service Dominant Logic), która 

opiera się na przekonaniu, że usługa stanowi podstawę tworzenia wartości w drodze 

wymiany. Koncepcja ta nastawiona jest na tworzenie sieci relacji, interakcji między 

podmiotami i współpracy w tworzeniu wartości. Interakcja według tej koncepcji utożsamiana 

jest z dialogiem i wymianą doświadczeń między podmiotami. Autorzy w modelu uwzględnili 

następujące wymiary tego procesu: ludzie, instytucje, technologia oraz platformy 

technologiczne/społeczne (Rysunek 6).  

 Poniższy model można wykorzystać w analizowanym kontekście, ponieważ jak już 

wspomniano, działania z zakresu komunikacji marketingowej często prowadzone są 

w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (technologia), kluczowe jest 

zaangażowanie odbiorców w proces komunikacji marketingowej regionów (ludzie), 

a działania marketingowe prowadzone są przez wiele podmiotów (instytucje). 

W analizowanym modelu Pellicano i in. (2019) zwracają uwagę, że tworzenie wartości jest 

możliwe dzięki zaangażowaniu oraz interakcji między podmiotami. Współpraca natomiast 

powinna przebiegać przy wykorzystaniu technologicznych i społecznych platform, które 

ułatwiają dzielenie się zasobami, wiedzą, a jednocześnie są przestrzenią umożliwiającą 

interakcję między uczestnikami komunikacji marketingowej regionu.  
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Rysunek 6. Wymiary ekosystemu smart city w aspekcie współtworzonej wartości 
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Źródło: Pellicano i in., 2019, s. 39. 

  

 W modelu instytucje koordynują działania, współpracują z interesariuszami, wykorzystują 

nowe technologie. Natomiast interesariusze będąc zaangażowanymi uczestnikami, 

współpracują z instytucjami, tworzą oferty, budują wizerunek oraz tworzą platformy 

technologiczne i społeczne. Platformy te mogą posłużyć jako miejsce wymiany poglądów, 

pomysłów, doświadczeń, rekomendacji, budowania społeczności wokół regionu. Zatem 

technologia według koncepcji przedstawionej w modelu jest kluczowym kanałem do 

realizacji zadań, w przypadku niniejszej pracy doktorskiej – zadań komunikacji 

marketingowej regionu. Konsekwencją takiego podejścia do komunikacji marketingowej 

regionu bazującej na zaangażowaniu uczestników w realizację działań marketingowych, 

interakcji i nowych technologiach jest poszukiwanie innowacyjnych narzędzi służących do 

realizacji zadań komunikacji marketingowej regionów. Jak zauważa Hajduk (2016) 

„przyciągnięcie uwagi i oddziaływanie na postawy wymaga sięgnięcia po metody oparte na 

wywołaniu emocji i angażowaniu do działania” (s. 265). 
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 Jednocześnie warto wskazać, że w wyniku komunikacji marketingowej, możliwe jest 

realizowanie wielu zadań, które przynoszą konkretne korzyści dla regionu (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Zadania z zakresu komunikacji realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz korzyści płynące z realizacji tych zadań 

Zadania Korzyści 

• dwukierunkowa komunikacja z otoczeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym (Zalech, 
2013), 

• zwiększanie atrakcyjności w oczach 
użytkowników miejsc (Ashworth, Kavaratzis 
i Warnaby, 2015), 

• zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 
i turystycznej regionów (Middleton, 2011), 

• informowanie o walorach, aktywnościach 
na danym obszarze (Middleton, 2011), 

• przekazywanie informacji o atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej (Zalech, 2013), 

• kreowanie oryginalnego wizerunku 
(Middleton, 2011; Ashworth, Kavaratzis 
i Warnaby, 2015), 

• wspieranie lokalnych podmiotów (Zalech, 
2013), 

• recenzowanie regionu: dzielenie się 
opiniami na temat oferty regionu 
(Hereźniak, 2016), 

• przekazywanie wartości, które region 
reprezentuje (Hereźniak, 2016). 

• pozyskanie zaangażowanych interesariuszy, którzy 
biorą czynny udział w inicjatywach związanych 
z komunikacją marketingową regionu. 
Zainteresowani i zaangażowani odbiorcy stają się 
ambasadorami danego miejsca (Zalech, 2013; 
Hereźniak, 2016), 

• zdobycie zaufania odbiorców (Middleton, 2011), 

• pozyskiwanie odbiorców; napływ nowych 
mieszkańców, inwestorów, specjalistów, turystów, 
przyjezdnych (Reichel i Zacłona, 2010), 

• rozwój regionu, nowe inwestycje, nowe miejsca 
pracy (Greenberg, 2008; Szromnik, 2012), 

• przychody z podatków (Florek, 2013), 

• lojalni odbiorcy wobec miejsca (Reichel i Zacłona, 
2010; Zalech, 2013), 

• decyzje oraz zachowania odbiorców ściśle związane 
z miejscem (Reichel i Zacłona, 2010), 

• wzmocnienie stopnia identyfikacji mieszkańców 
z regionem (Zalech, 2013), 

• rozpoznawalność regionu (Zalech, 2013), 

• atrakcyjność regionu (Szromnik, 2011), 

• wzmocnienie tożsamości miejsca (Hereźniak, 2016), 

• zbudowanie społeczności wokół marki miejsca: 
stymulowanie zainteresowania i zaangażowania 
odbiorców oraz dzielenia się informacją (Hereźniak, 
2016). 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Mając zidentyfikowane cele i zadania komunikacji marketingowej regionu, sposoby 

osiągania tych celów i realizacji zadań oraz korzyści z nich płynące dla regionu, a także 

scharakteryzowany proces komunikacji, w kolejnym podrozdziale podjęto próbę identyfikacji 

determinant skuteczności komunikacji marketingowej regionu.  

 

1.3 Determinanty skuteczności komunikacji marketingowej 

 Samorządy terytorialne realizując funkcje komunikacji marketingowej wyznaczają sobie 

cele a następnie szukają skutecznych możliwości ich osiągania (Florek i Augustyn, 2011). 

Skuteczność można definiować jako „stopień osiągnięcia celów założonych w planie/strategii 

marketingowej” (Augustyn, Hereźniak i Florek, 2017, s. 27). Skuteczność komunikacji 
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marketingowej terytoriów jest zależna od wielu czynników, Florek i Augustyn (2011) 

identyfikują aspekty jakie należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii promocji 

i wskazują m.in., że skuteczność działań marketingowych opartych na strategii zależna jest 

od „aktywności podmiotów zaangażowanych w ich realizację (…) konsekwencji i rozwagi 

w osiąganiu celów oraz kreatywności, przedsiębiorczości władz samorządowych. Dużą rolę 

odgrywa również współpraca z partnerami zewnętrznymi” (s. 41). Autorki również zauważają 

konieczność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z wewnętrznymi partnerami - 

„partnerstwo wymaga rzeczywistego, obopólnego dbania o wzajemne działania 

i nieustannego podnoszenia poziomu zaangażowana partnerów” (s. 266). Autorki określiły 

etapy budowania skutecznej strategii promocji marki (Florek i Augustyn, 2011): 1) analiza 

marketingowa, diagnoza sytuacji wyjściowej, analiza i diagnoza wszystkich czynników oraz 

zasobów (identyfikacja zasobów, analiza wizerunku, analiza otoczenia zewnętrznego 

i konkurencyjnego jednostek samorządu terytorialnego); 2) analiza SWOT; 3) określenie 

celów i kierunków działań oraz ich priorytetyzacja; 4) segmentacja nabywców; 5) dobór 

środków i kanałów komunikacji; 6) finansowanie strategii promocji; 7) kontrola i ocena, 

monitoring i ewaluacja strategii promocji. 

 Należy podkreślić, że cele „stanowią miarę skuteczności działań oraz podstawę do 

przyszłej kontroli” (Florek i Augustyn, 2011, s. 122). Można stwierdzić, że działanie jest 

skuteczne w sytuacji, gdy zamierzony cel jest osiągnięty, bądź gdy działanie umożliwia lub 

ułatwia osiąganie celu (Augustyn, Hereźniak i Florek, 2017). Warto przywołać cechy jakie 

powinny posiadać cele według formuły SMART. Cele powinny być: jasne, precyzyjne 

(specified); mierzalne (measurable); osiągalne (assignable); realistyczne (realistic); określone 

w czasie (timed) (Doran, 1981). Natomiast przed przystąpieniem do formułowania celów 

należy zidentyfikować potencjalne rezultaty, jakie mają być osiągnięte dzięki poszczególnym 

działaniom. Cele powinny być zgodne z potrzebami jednostki terytorialnej, adekwatne do 

zmian w otoczeniu, uzasadnione, wyróżnia się dwa rodzaje celów: ekonomiczne i społeczne 

(Florek i Augustyn, 2011). 

 Skuteczność komunikacji zależy także od prawidłowego wyboru narzędzia komunikacji 

i atrakcyjności tego narzędzia. Odpowiedni dobór środków ma przyczynić się do zaspokajania 

potrzeb komunikacyjnych rynków docelowych oraz ma pozwolić na osiąganie postawionych 

celów strategii komunikacji. 
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 Florek i Augustyn (2011) zaznaczają także (omawiając wymiar promocyjny strategii), że 

niski budżet przeznaczony na realizację zadań promocyjnych jest często wymieniany jako 

jedna z podstawowych barier w odniesieniu do skuteczności działań promocyjnych. „Stąd 

przy planowaniu wydatków na działania promocyjne, rozważane powinny być możliwości 

wykorzystania różnych (także niebudżetowych) źródeł finansowana i opłacalności 

korzystania z takich źródeł, w tym dotacji i grantów z zewnątrz, partycypacji innych 

podmiotów, jak również możliwość wykorzystania partnerstwa” (s. 219). 

 Jak uważa Florek (2013) kontrolę działań należy przeprowadzić za każdym razem po 

realizacji działań, wyodrębnia się przy tym cztery jej fazy: ustalenie norm i metod pomiaru; 

pomiar; ustalenie czy wyniki są zgodne z oczekiwaniami; ewentualne działania korygujące. 

Pomiar skuteczności jest elementem procesu marketingu terytorialnego (Florek, 2013) 

i przyczynia się do „polepszania procesu podejmowania decyzji marketingowych, redukuje 

ryzyko dzięki lepszemu zrozumieniu odbiorców, umożliwia ulepszanie działań 

marketingowych w przyszłości oraz prowadzi do oszczędności kosztów i kumulacji wiedzy, 

lepszej alokacji zasobów, weryfikacji celów marketingowych danego podmiotu” (Augustyn, 

Hereźniak i Florek, 2017, s. 26). Zobligowanie zarządzających terytoriami do wdrażania 

narzędzi kontroli zrealizowanych zadań w celu pomiaru skuteczności i wydajności 

stosowanych narzędzi jest powiązane z pojawieniem się koncepcji Nowe zarządzanie 

publiczne (Florek, Hereźniak i Augustyn, 2021). Hereźniak, Florek i Augustyn (2018) 

zaznaczają, że każde miejsce (badania autorek dotyczyły miast, ale można odnieść te 

rozważania w stosunku do regionu) wymaga indywidualnego podejścia do badania 

skuteczności. Dlatego też wskaźniki pomiaru powinny zostać zaprojektowane w sposób 

systematyczny oraz tak, aby jednocześnie dotyczyły wielu perspektyw dotyczących wyników 

i wpływu działań oraz powinny być dostosowane do celów strategicznych danego miejsca. 

Z wyników badań przeprowadzonych przez Florek, Hereźniak i Augustyn (2021) wynika, że 

jedynie 10 z 66 badanych miast (na prawach powiatu) opracowało wskaźniki skuteczności 

odnoszące się bezpośrednio do celów strategicznych oraz określiło metody i źródła pomiaru. 

Warto zauważyć, że w Polsce kontrola skuteczności działań samorządów terytorialnych jest 

określona przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 68) 

a sami dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę „efektywności 

i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia 

realizacji celów” (art. 175 pkt. 4). 
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 Pomiar skuteczności ma złożony charakter, Hereźniak, Florek i Augustyn (2018, s. 38) 

zidentyfikowały kilka dylematów, które należy rozważyć przy określaniu sposoby pomiaru 

skuteczności marki miasta: 1) z jakich perspektyw można lub powinno się mierzyć 

skuteczność marki (konsumenta/interesariusza, marki, organizacyjnej); 2) co powinno być 

mierzone: percepcja marki, rzeczywisty obraz czy oba aspekty; 3) czy system pomiaru 

powinien być zorientowany bardziej wewnętrznie (satysfakcja mieszkańców, przywiązanie 

itp.) czy zewnętrznie (inwestorzy, turyści); 4) czy pomiar powinien mieć charakter ogólny 

(ogólne postrzeganie marki) czy zorientowany na dany sektor; 5) w jakim stopniu zostanie 

zmierzona marka. Autorki zaznaczają również, że w przypadku pomiaru skuteczności nie ma 

rekomendowanej jednej miary, ale proponuje się wykorzystywanie do tego celu zestawu 

wskaźników, które odnoszą się do poszczególnych aspektów. Natomiast Zenker i Braun 

(2015) zidentyfikowali trzy podejścia do pomiaru marki miejsca: obiekt (cechy fizyczne), 

czynniki kształtujące wartość marki (wizerunek, świadomość marki), wartość marki oraz 

kapitał własny marki.  

 Kozielski (2016) natomiast wyróżnia trzy poziomy pomiaru komunikacji marketingowej 

(Rysunek 7). Pierwszy poziom koncentruje się na pomiarze wykorzystywanych narzędzi 

i metod komunikacji marketingowej. Dokonuje się wówczas sprawdzenia skuteczności 

doboru i wpływu poszczególnych narzędzi na oczekiwane efekty. Na tym etapie pomiar 

skupia się na ocenie poszczególnych narzędzi i metod, a pomiar dotyczy środków 

komunikacji marketingowej. Drugi poziom pomiaru dotyczy strategii komunikacji 

marketingowej i podejścia do jej realizacji, dotyczy procesu komunikacji marketingowej 

i jego kluczowych wymiarów. Trzeci natomiast służy do pomiaru działań ze sfery komunikacji 

marketingowej z punktu widzenia wpływu na pozycję konkurencyjną jednostki i zdolność jej 

utrzymania w długim okresie.  
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Rysunek 7. Poziomy pomiaru komunikacji marketingowej 

 

 

Źródło: Kozielski, 2016, s. 133. 

 

 Malinowska (2015) natomiast wyodrębnia pięć ujęć skuteczności stricte komunikacji 

marketingowej. Ujęcie celowe według autorki to sytuacja, gdy działania komunikacji 

marketingowej skutkują: zwiększeniem wiedzy; zmianą postaw, preferencji i zachowań 

odbiorców. Ujęcie podmiotowe to takie, gdzie skuteczność komunikacji marketingowej 

analizuje się w odniesieniu do adresatów komunikatu. W podejściu strukturalnym z kolei, 

analizie poddaje się aspekt semantyczny (stopień zrozumienia), techniczny (fizycznego 

dotarcia) oraz behawioralny. Następne podejście to ujęcie instrumentalne, w którym 

poddaje się analizie skuteczność poszczególnych narzędzi komunikacji, a ostatnim 

wyodrębnionym przez autorkę podejściem jest ujęcie procesowe, gdzie analizie poddaje się 

nadawcę, przekaz, środki komunikacji i odbiorcę. 

 W celu pomiaru skuteczności realizacji poszczególnych celów komunikacji marketingowej 

należy zidentyfikować jakie wskaźniki mogą określać osiąganie tych celów (Florek i Augustyn, 

2011). Istnieje wiele wskaźników, które umożliwiają dokonanie pomiaru skuteczności 

komunikacji, w tym pozwalają na ocenę skuteczności poszczególnych działań. W Tabeli 6 

przedstawiono poszczególne wskaźniki wykorzystywane do oceny skuteczności komunikacji 

marketingowej (Malinowska, 2015). 

 

Poziom pierwszy 

Metody i narzędzia 

Poziom drugi 

Strategia i systemy 

Poziom trzeci 

Przewaga konkurencyjna 



45 
 

Tabela 6. Wskaźniki umożliwiające pomiar działań zmierzających do realizacji celów 

marketingowych  

Cele komunikacji 
marketingowej 

Wskaźniki Charakterystyka 

Sfera kognitywna Spontaniczna znajomość marki Stosunek liczby osób, które spontanicznie 
wymieniły markę do ogółu badanych. 

Pierwsza wymieniona marka Odmiana wskaźnika spontanicznej znajomości 
marki. Stosunek liczby osób, które 
spontanicznie wymieniły daną markę jako 
pierwszą do liczby wszystkich badanych. 

Asystowana/wspomagana 
znajomość marki 

Wskaźnik informujący, jaki odsetek badanych 
wskazał na liście marek z danej kategorii 
markę, którą zna. 

Spontaniczna znajomość 
reklamy 

Analogiczny wskaźnik do spontanicznej 
znajomości marki. 

Asystowana/wspomagana 
znajomość reklamy 

Analogiczny wskaźnik do 
asystowanej/wspomaganej znajomości marki. 

Świadomość cech marki Odsetek badanych świadomych określonych 
cech marki. 

Sfera afektywna Satysfakcja klientów Umożliwia pomiar poziomu zadowolenia 
klientów w odniesieniu do kategorii uznanych 
przez klientów za najważniejsze. 

Postawa wobec marki Odsetek badanych przejawiający pozytywną 
postawę wobec marki. 

Preferencje marki Odsetek badanych preferujących daną markę 
od innej. 

Sfera behawioralna Lojalność klientów Informuje, jaki odsetek klientów deklaruje 
chęć zakupu produktu czy usługi (warunkowo 
i bezwarunkowo). 

Utrzymanie klientów Informuje o udziale klientów powtarzających 
zakup w danym okresie i liczbie klientów 
dokonujących zakup w poprzednim okresie. 

Utrata klientów Informuje jaki odsetek klientów zrezygnował 
z oferty przedsiębiorstwa. 

Intencje zakupowe Informuje jaki odsetek deklaruje chęć zakupu 
danej marki. 

Próbny zakup Informuje jaki odsetek badanych kupił daną 
markę po raz pierwszy. 

Powtórny zakup Informuje jaki odsetek badanych zakupił 
markę po raz kolejny. 

Dynamika wzrostu sprzedaży Informuje o zmianie sprzedaży w czasie. 

Udział w rynku Informuje o udziale procentowych sprzedaży 
danego przedsiębiorstwa w sprzedaży całego 
rynku. 

Źródło: Malinowska, 2015, s. 65. 

 

 Wiele z powyższych wskaźników służących do pomiaru komunikacji marketingowej jest 

wykorzystywanych do oceny skuteczności w odniesieniu do marketingu terytorialnego 

i zarządzania marką miejsc. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, w Tabeli 7 

przedstawiono zestawienie przykładowych wskaźników wykorzystywanych do pomiaru 



46 
 

skuteczności komunikacji marketingowej regionu. Wskaźniki podzielono ze względu na dwa 

podejścia: percepcyjne i behawioralne (Augustyn, Hereźniak, Florek, 2017). Wskaźniki 

w podejściu percepcyjnym mają na celu określenie jak region jest postrzegany, behawioralne 

podejście ma na celu zidentyfikowanie zachowań odbiorców w stosunku do regionu. 

 

Tabela 7. Przykładowe wskaźniki wykorzystywane do pomiaru skuteczności komunikacji 

marketingowej regionu 

 Wskaźnik Źródło 

Podejście percepcyjne świadomość marki Florek, 2015; Zenker i Braun, 2015; 
Benedek, 2017; Mariutti i de Moura 
Enracia Giraldi, 2020 

skojarzenia z marką Daszkiewicz, 2012; Florek, 2015 

wizerunek marki Anholt, 2008; Braun, Klijn i Eshuis, 2014; 
Zenker i Braun, 2015 

postrzeganie jakości Doner i Fort, 2018 

postrzeganie wartości Florek, 2014 

ogólne zadowolenie Florek, 2014; Benedek, 2017 

spontaniczna 
i wspomagana znajomość 
marki 

Florek, 2013; Florek, 2014 

satysfakcja Florek, 2014; Krizanova i in., 2019 

spontaniczna 
i wspomagana znajomość 
reklamy 

Florek, 2013 

wiedza o marce  Benedek, 2017 

Podejście behawioralne lojalność wobec marki, 
przywiązanie, 
przywiązanie 
emocjonalne 

Benedek, 2017; Thomas, 2019; Mariutti 
i de Moura Enracia Giraldi, 2020 

gotowość do zapłacenia 
wyższej ceny, cena 
premium, stosunek 
jakości do ceny 

Florek 2014; Florek, 2015  

rekomendacje Strandberg, Styvén i Hultman, 2020 

word-of-mouth Hannah i Rowley, 2013; Braun, Klijn 
i Eshuis, 2014; Strandberg, Styvén 
i Hultman, 2020 

doświadczanie marki Hannah i Rowley, 2013; Benedek, 2017; 
Strandberg, Styvén i Hultman, 2020 

możliwość wyboru Florek, 2013; Zenker i Braun, 2015 

intencja powtórnego 
zakupu 

Florek, 2014 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Z kolei Augustyn, Hereźniak i Florek (2017) dokonały podziału wskaźników skuteczności 

marki terytorialnej i wyszczególniły następujące typy wskaźników: produktu, rezultatu 

i oddziaływania, zgodnie z tzw. podejściem logicznym (ang. logic framework) w sektorze 
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publicznym. Koncepcja ta uwzględnia różne perspektywy czasowe efektów marki i różne 

grupy interesariuszy (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Przykładowe wskaźniki skuteczności marki terytorialnej 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik oddziaływania 

• utworzenie organizacji ds. 
zarządzania marką 
terytorialną, 

• liczba zrealizowanych 
kampanii promocyjnych 
miasta, 

• produkty turystyczne powstałe 
w wyniku wdrażania strategii 
marki miejsca, 

• pakiet udogodnień i korzyści 
dla inwestorów zagranicznych 
wypracowany przez władze 
miasta, 

• liczba zorganizowanych imprez 
związanych z marką miasta, 

• liczba wyprodukowanych 
materiałów promocyjnych, 

• liczba nowo powstałych 
punktów informacji 
turystycznej, 

• wyodrębnienie w ramach 
administracji, jednostki 
zajmującej się koordynacją 
działań związanych z marką. 

• liczba uczestników wydarzeń 
promocyjnych, 

• liczba informacji medialnych 
relacjonujących wydarzenia, 

• skłonność do rekomendacji, 

• liczba beneficjentów projektów 
związanych z budowaniem 
marki, 

• liczba uczestników związanych 
z marką, 

• liczba artykułów prasowych, 
w których zostały zawarte 
pozytywne informacje 
o mieście, 

• liczba osób aktywnych na 
forach internetowych lub 
w mediach społecznościowych 
w tematach związanych 
z marką miasta, 

• świadomość podejmowanych 
przez miasto działań na rzecz 
marki wśród kluczowych 
interesariuszy. 

• lojalność, skłonność do 
ponownego 
przyjazdu/uczestnictwa, 

• spontaniczna i wspomagana 
świadomość marki,  

• ekwiwalent reklamowy, 

• skłonność do rekomendacji, 

• znajomość skojarzeń, 
atrybutów, osobowości 
marki, 

• ocena akcji promujących 
miasto, 

• ocena usług organizacji 
odpowiadających za 
turystykę, inwestycje, 
promocję, 

• ocena działań i wizerunku 
władz miasta wewnątrz i na 
zewnątrz, 

• rozdźwięk między 
tożsamością a wizerunkiem 
miasta, 

• poziom akceptacji 
mieszkańców dla działań 
władz miejskich, 

• poziom lokalnego 
patriotyzmu, dumy 
z przynależności do 
społeczności lokalnej. 

Źródło: Augustyn, Hereźniak i Florek, 2017, s. 32. 

 

 Wskaźniki pomiaru identyfikują uzyskany rezultat i umożliwiają odniesienie go do celów. 

Aby skutecznie wpłynąć na odbiorcę należy jednak wziąć pod uwagę także sam proces 

komunikowania, który determinuje końcowy efekt. Aby zwiększyć skuteczność komunikacji 

marketingowej, należy przesłać komunikat tak, aby został odebrany i zrozumiany przez 

odbiorcę. Obecnie nie jest to proste, ponieważ komunikacja w ogólnym znaczeniu, jak 

i w odniesieniu do marketingu terytorialnego, uległa zmianie, co spowodowane jest m.in. 

brakiem zaufania do reklam, wzrostem chaosu informacyjnego, łatwiejszym dostępem do 

informacji, spadkiem zaufania do ekspertów, rozwojem technologii czy większą konkurencją 
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wśród regionów oraz tym, że odbiorcy są bardziej świadomi swoich potrzeb (Szromnik, 

2015).  

 Ważnym zjawiskiem wpływającym na zakłócenie procesu komunikacji jest chaos 

informacyjny. Nie można zaprzeczyć, że informacja obecna jest w każdej dziedzinie życia 

i jest częścią współczesnej rzeczywistości. W XXI wieku odnotowuje się zwiększenie ilości 

informacji i danych, co utrudnia odbiorcy proces odbierania i przetwarzania informacji. 

Każdego dnia do odbiorcy dociera ogromna ilość informacji, przykładem jest liczba reklam 

wyświetlona we wrześniu 2021 r. przez polskie stacje telewizyjne, otóż z raportu 

wirtualnemedia.pl (2021) liczba spotów reklamowych we wrześniu 2021 r. wyniosła 3,61 mln 

a reklamy te trwały 21,08 tys. godzin. Następnym przykładem jest liczba stron internetowych 

na świecie, która w styczniu 2021 r. wynosiła ponad 1,83 mld (100+Statystyki internetowe 

i fakty dla 2021). Internet jest kanałem, poprzez który dociera do odbiorcy duża ilość 

informacji - przykładem jest liczba wiadomości internetowych wysłanych w ramach e-mail 

marketingu w sektorze B2C w Polsce (w kwietniu 2020 r. wyniosła 22 703 003; Gombi, 2020), 

natomiast każdego dnia w 2021 r. w internecie publikowanych było ponad 5 760 000 postów 

na blogach (100+Statystyki internetowe i fakty dla 2021). Powyższe przykłady ilustrują, że do 

odbiorcy dociera bardzo duża ilość informacji, co przyczynia się do powstawania chaosu 

informacyjnego.  

 Odbiorca informacji funkcjonujący w szumie informacyjnym musi wybrać te informacje, 

które go interesują, musi ocenić czy te informacje są przydatne i czy umiejętnie je 

wykorzysta. Pozyskanie informacji wydawałoby się prostym zadaniem, ponieważ informacja 

jest wszechobecna i „rządzi światem” (Gleick, 2011, s. 12) oraz jest tworzona właśnie przez 

człowieka. Natomiast zwiększająca się ilość informacji i liczba użytkowników tworzących 

informację, niekiedy nieprawdziwą (tzw. fake news), a także zmieniająca się technologia 

sprawiają, że komunikacja nie jest procesem jednoznacznym. W XXI wieku występujący 

nadmiar informacji przekracza możliwości percepcji człowieka. Zbyt duża ilość informacji 

doprowadziła do tego, że użytkownicy przestali ją szanować i tym samym informacje tracą na 

wartości, a wiele informacji, nawet bardzo istotnych, może umknąć uwadze odbiorców 

(Babik, 2001). Bywa czasem tak, że użytkownicy usprawiedliwiając się brakiem czasu czy 

chęci, wybierają w nadmiarze informacji te, które nie mają żadnej wartości i te, które są 

najłatwiej dostępne. Tymczasem istotne jest znalezienie informacji wartościowej, która 

będzie użyteczna oraz wiarygodna. Wyselekcjonowanie informacji wiarygodnej, aktualnej 
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oraz prawidłowa jej interpretacja mogą stanowić problem właśnie z racji nieograniczonej 

ilości informacji. Problemem jest również fakt, że każdy może umieścić informacje 

w internecie i to na odbiorcy ciąży ich selekcja oraz interpretacja, jak i udowodnienie 

wiarygodności. Zbiór danych nie tylko rozrasta się w formie elektronicznej, ale również 

w formie tradycyjnej. Pozyskanie informacji w powiększających się bazach danych stało się 

czasochłonne. Konieczna jest umiejętność korzystania, pozyskiwania, oceny wartości i jakości 

informacji oraz efektywnego ich wykorzystywania (Dyson, 1999). Cenne są bazy danych, 

w których zostały już one poddane selekcji. W XXI wieku występujący nadmiar informacji 

wymaga zatem od uczestników procesu komunikacji (głównie nadawców) kreatywności oraz 

wykorzystywania unikatowych i oryginalnych narzędzi komunikacyjnych, tak aby skutecznie 

przekazywać informacje. 

 Dostępność internetu oraz łatwość pozyskiwania informacji spowodowały pojawienie się 

zjawiska polegającego na manipulowaniu informacjami, czyli tworzeniu informacji 

nieprawdziwych, wprowadzających w błąd odbiorcę - z ang. tzw. fake news. Według definicji 

Rochlina (2017) fake news to wiadomości świadomie sfałszowane, które mają wyglądać jak 

prawdziwe, zazwyczaj rozpowszechniane przez portale społecznościowe. To właśnie portale 

społecznościowe stały się głównym źródłem pozyskiwania oraz rozprzestrzeniania się fake 

news (Newman i in., 2017). Głównym celem takiego działania jest manipulacja odbiorcami 

prowadząca do osiągania pewnych korzyści, wywarcia wpływu na odbiorców, wymuszania 

pewnego oczekiwanego działania. Takie fałszywe informacje tworzone są również w celu 

osiągnięcia korzyści finansowych np. z reklam. Fake news tworzone są na bazie 

zafałszowanych danych i rozpowszechniane są wieloma kanałami za pośrednictwem wielu 

narzędzi by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców (portale społecznościowe, chaty). 

Działania polegające na reagowaniu na fake news, udostępnianiu czy komentowaniu ich, 

przyczyniają się do ich rozpowszechniania przez samych użytkowników. Dzieje się tak 

dlatego, że odbiorcy nie mają zaufania do mediów tzw. tradycyjnych (telewizja, radio, prasa), 

uznaje się je za stronnicze, dlatego też chętniej pozyskują informacje z internetu i „traktują 

internet jako podstawowe źródło informacji” (Ciobota i Tapliga, 2017, s. 16; Dabija, Bejan 

i Tipi, 2018, s. 198). Informacje z internetu trudno jest jednak zweryfikować, istnieją 

problemy ze zbadaniem autentyczności tego źródła przekazu. Dodatkowo każdy użytkownik 

internetu może w dowolnej chwili dodać informacje prawdziwą lub nie, co wspomaga fakt, 

że w internecie użytkownik wydaje się być anonimowy. 
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 Kolejnym niebezpieczeństwem stała się sytuacja, w której informacja sama trafia do 

odbiorcy. Dawniej to użytkownik szukał informacji, obecnie poprzez śledzenie aktywności 

użytkownika w internecie, informacja jest dostarczana do odbiorcy często bez jego zgody 

(Babik, 2001) lub zgody nieuświadomionej. Użytkownik niejako jest zmuszony do obejrzenia 

danej informacji (np. reklamy targetowanej na skutek poprzedniej aktywności w internecie).  

 Powyższe zagrożenia stanowią wyzwanie dla zarządzających komunikacją marketingową 

regionu i determinują dobór odpowiednich kanałów i narzędzi służących do przekazywania 

informacji. Dlatego jednostki zajmujące się komunikacją marketingową regionu szukają coraz 

to nowych sposobów, aby skutecznie informować odbiorców o regionie.  

 Ponadto nadawcy, mając na celu skuteczność komunikacji marketingowej regionu, muszą 

wziąć pod uwagę cechy odbiorców (Redel, 2001; Matysik-Pejas i Wojewodzic, 2009). 

Znajomość odbiorcy, jego oczekiwań, predyspozycji, umiejętności czy możliwości 

technologicznych pozwoli wybrać odpowiedni kanał, którym nadawca skutecznie przekaże 

informację odbiorcy. Gdy nadawca zna swojego odbiorcę to może go zaangażować również 

do współpracy przy tworzeniu komunikatu marketingowego. Jak wspomniano wcześniej 

zaangażowanie interesariuszy jest ważnym elementem procesu marketingu terytorialnego 

i samej komunikacji. Zaangażowanie społeczności lokalnej w promocję danego miejsca, 

budowanie jego marki i komunikację przyczynia się do budowania poczucia 

współodpowiedzialności za miejsce, w którym funkcjonują. Wewnętrzni interesariusze znając 

dobrze region mogą być pomysłodawcami ciekawych rozwiązań promocyjnych czy 

komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że z jednej strony wewnętrzni interesariusze są 

odbiorcami działań marketingowych, ale z drugiej „są integralną częścią miejsca. Ich 

zachowanie, rekomendacje mogą spowodować, że miasto stanie się bardziej atrakcyjne dla 

odwiedzających, nowych mieszkańców, inwestorów i firm” (Braun, Kavaratzis i Zenker, 2013, 

s. 5). Ponadto sami odbiorcy pragną brać udział w tworzeniu oferty oraz chcą mieć wpływ na 

tworzenie tożsamości regionu, dlatego nadawca powinien traktować odbiorcę jak partnera, 

między którymi dochodzi do współpracy np. przy tworzeniu informacji. Natomiast aby 

mieszkańcy się zaangażowali w komunikację marketingową regionu, byli chętni do 

przekazywania swojej wiedzy o regionie „muszą mieć motywację i zaufanie” (Rebelo, 

Mehmood i Marsden, 2020, s. 425). Ważne dla odbiorców jest poczucie więzi z regionem 

(Constantinides i Foundtain, 2008), dlatego skuteczność komunikacji marketingowej regionu 

jest powiązana z akceptacją działań marketingowych przez odbiorców. Wydaje się zatem, że 
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dobrą metodą jest zaproszenie odbiorców działań marketingowych do tworzenia i realizacji 

komunikacji marketingowej regionu. Dlatego też zaangażowanie „powinno być budowane na 

poczuciu przynależności i wspólnego celu” (Govers, 2013, s. 74). Dodatkowo znajomość 

odbiorcy, jak i współpraca z nim, będzie skutkowała zdobyciem jego zaufania, szczególnie że 

odbiorca konsumuje tę informację, której „ufa” i w którą wierzy (Smith, 2003). Tym samym 

pozyskiwanie zaufania odbiorców do źródła informacji (nadawcy), jak i do samej informacji 

również pozytywnie wpłynie na skuteczność komunikacji marketingowej regionu (Prahala 

i Ramaswamy, 2004). Znajomość odbiorcy oraz współpraca i wzajemne zaufanie między 

uczestnikami komunikacji marketingowej regionu wpływają również na budowanie więzi 

między nimi oraz komunikację opartą na tworzeniu społeczności wokół marki regionu 

(Gambetti i Grafigna, 2010). 

 Na skuteczność komunikacji marketingowej regionu wpływa także odpowiednie 

zaprojektowanie komunikatu tak, aby był czytelny, przejrzysty i zachęcał odbiorców do 

działania (Rydel, 2001). Nadawca tworząc komunikat powinien użyć języka zrozumiałego dla 

odbiorcy. Innymi słowy uczestnicy procesu komunikacji powinni posługiwać się tym samym 

kodem językowym. Natomiast coraz większa ilość informacji, postępująca globalizacja, 

przyspieszenie trybu życia spowodowały zmianę w sposobie przekazywania informacji oraz 

powstanie różnych zjawisk językowych. Zauważa się tzw. rozluźnienie tabu 

komunikacyjnego, czyli używanie języka potocznego w wypowiedziach oficjalnych 

(Godlewski i in., 2004). Służyć ma to przede wszystkim zdobyciu popularności wśród 

społeczeństwa; udowodnieniu, że nadawca informacji jest taką samą osobą jak jej odbiorca; 

utożsamianiu się z odbiorcą; wzbudzaniu zaufania oraz budowania poczucia wiarygodności. 

Przykładem rozluźnienia tabu komunikacyjnego jest wykorzystywanie skrótów, jak 

i skrótowców zapożyczonych z języków obcych, przykładowymi skrótowcami zapożyczonymi 

z języka angielskiego są: 4U – ang. for you, dla ciebie czy CU ang. see you, do zobaczenia 

(Podracki, 1999). Są to skróty powszechnie używane, które są już elementem języka 

potocznego oraz oficjalnego. Podczas komunikacji z użyciem nowych technologii typu 

komunikatory, chaty, smsy zauważa się używanie skróconych wersji konkretnych wyrazów 

np. pzdr – pozdrowienia. Młodsze pokolenie jest najaktywniejsze w procesie tworzenia 

nowych skrótów. Język używany przez młodzież jest urozmaicony skrótami typu: dzięki 

(dziękuję), komp (komputer). Skracane są również formy powitania czy pozdrawiania np. cze 

(cześć), narka (na razie) (Orłoś, 2002). Proces skracania w języku polskim występuje na 
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szeroką skalę, co także należy wziąć pod uwagę. Należy przy tym zaznaczyć, że młodzieżowe 

powiedzenia niekoniecznie będą zrozumiałe dla starszego pokolenia i odwrotnie. 

 Łatwy dostęp do informacji oraz nadmiar informacji doprowadziły do konieczności 

uporządkowania informacji w taki sposób by były one zrozumiałe i przejrzyste. Wychwycenie 

istotnej informacji jest trudne, dlatego też wymaga od nadawców upraszczania przekazu. 

Tzw. kultura obrazkowa (informacje przekazywane są za pomocą grafiki) jest pomocna 

w uporządkowaniu przekazu, ponieważ większość informacji dociera do człowieka za 

pomocą wzroku. Przekazywanie informacji poprzez obraz ma tę zaletę, że ma charakter 

wielokulturowy – można dotrzeć z informacją do odbiorcy nie tylko w danym kraju, ale i poza 

granicami, ponieważ obraz jest uniwersalny. Oczywiście istnieje ryzyko błędnej interpretacji 

obrazu, spowodowanej różnorodnością kulturową czy tradycją (Siennicka, 2015). Mimo to 

obraz uważany jest za skuteczny sposób przekazu konkretnej informacji. Obraz umożliwia 

przekazanie informacji w sposób wyróżniający od innych, co może przyczynić się do 

efektywniejszego przekazywania informacji czy też skuteczniejszego poszukiwania 

konkretnej treści. Dodatkowo obraz może funkcjonować samodzielnie, nie musi być 

uzupełniany tekstem i w tym przypadku interpretacja zależy tylko od wiedzy odbiorcy 

(Krawiec, 2013). Coraz częściej spotyka się sytuacje, w których w komunikacji występuje 

tylko obraz (np. zdjęcie), ponieważ często przedstawia rzeczywistość, a taka forma przekazu 

uznawana jest za bardziej wiarygodną (Siennicka, 2015) - odbiorca ufając swojemu zmysłowi 

uznaje przekaz za autentyczny, dlatego też trafia do niego w skuteczniejszy sposób (Bralczyk, 

2004). Generalnie uznaje się, że rozumienie obrazu jest łatwiejsze niż odbieranie tekstu 

pisanego (Litwic-Kamińska, 2011). 

 W komunikacji marketingowej regionu istotne jest zwrócenie i utrzymanie uwagi 

odbiorcy, dlatego proces przekazywania informacji powinien być dobrze zaplanowany, 

a sposób komunikacji powinien być niepowtarzalny, wyróżniający oraz angażujący 

emocjonalnie odbiorcę (Armstrong i Kotler, 2012). Wykorzystywanie nowych technologii 

zmieniło sposób komunikowania, dając możliwość każdemu z użytkowników tworzenia 

własnej informacji oraz przekazania jej innym, jak i możliwość wysyłania sprzężenia 

zwrotnego. Taki rodzaj komunikacji wpisuje się w koncepcję komunikacji „wielu do wielu” 

przedstawioną na Rysunku 8, w którym uczestnicy tworząc komunikat przesyłają go do wielu 

uczestników, a komunikacja odbywa się na płaszczyźnie „każdy z każdym” (Luk i in., 2013). 

Taki rodzaj komunikacji daje szersze perspektywy w odniesieniu do przekazywania informacji 
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o regionie, ponieważ informacja trafia do wielu odbiorców oraz wszyscy uczestnicy mają 

możliwość wysłania sprzężenia zwrotnego, które również trafia do wielu odbiorców (Klepek 

i Starzyczna, 2018). Model komunikacji „wielu do wielu” przedstawia relacje między 

uczestnikami komunikacji tzw. peer-to-peer (Luk i in., 2013), gdzie każdy uczestnik 

komunikacji komunikuje się z każdym i ma możliwość wysłania informacji zwrotnej. Ponadto 

każdy uczestnik może tworzyć własną informację i przekazywać ją do pozostałych 

uczestników komunikacji (Morstyn i Mcculloch, 2018; Mitridati, Kazempour i Pinson, 2021). 

 

Rysunek 8. Model komunikacji „wielu do wielu” 

 

 

Źródło: Luk i in., 2013, s. 2. 

 

 Komunikacja marketingowa w XXI wieku bazuje na pozyskiwaniu sprzężenia zwrotnego 

oraz zaangażowaniu uczestników w proces komunikacji. Zaangażowany uczestnik jest 

aktywny, szuka sam informacji, odpowiada na nią oraz dzieli się nią z innymi. Warto tu 

przybliżyć model komunikacji marketingowej AISAS (Attention, Interest, Search, Action, 

Share). Model ten jest powiązany z wykorzystywaniem internetu, co wpłynęło na zmianę 

zachowań uczestników komunikacji marketingowej. Pierwsze dwa elementy Attention-

uwaga, Interest-zainteresowanie są powiązane z odbiorem przekazu promocyjnego. 

Natomiast Search-poszukiwanie, Action-działania, Share-dzielenie się są powiązane 

z zaangażowaniem uczestnika. Działanie i dzielenie to elementy, które uczestnik realizuje za 

pośrednictwem internetu (Ruswandi, Hartoyo i Najib, 2021).  
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 Model AISAS powstał na bazie popularnego modelu AIDA, który charakteryzuje pożądane 

cechy skutecznej komunikacji (Fill, 2013): 

• A (attention) – nadawca informacji powinien zwrócić uwagę odbiorcy na przekaz 

(produkt, usługę). W tej fazie powinien przekazać odbiorcy, jakie korzyści może 

otrzymać. Wiadomość powinna być wiarygodna, aby produkt był dla odbiorcy 

pożądany i atrakcyjny a przede wszystkim, aby przekaz wyróżniał się od pozostałych, 

• I (interest) – komunikat powinien być na tyle ciekawy, aby zainteresował odbiorcę, 

• D (desire) – wiadomość powinna wzbudzać pożądanie u odbiorcy, chęć posiadania czy 

doświadczania. Efektem tego działania powinna być gotowość odbiorcy do 

skorzystania z oferty bądź zakupu oferty, 

• A (action) – informacja powinna zachęcić do konkretnego działania np. zakupu czy 

skorzystania z oferty. 

 Warto jednak podkreślić, że informacja powinna być przesyłana w taki sposób, aby dać 

odbiorcy możliwość reakcji na nią (Belch i Belch, 2014). Poprzez przeanalizowanie reakcji 

i odpowiedzi odbiorcy na daną informację, nadawca ma możliwość oceny skuteczności 

komunikatu. Skuteczna komunikacja to sytuacja, w której treść komunikatu odebranego nie 

różni się od treści komunikatu wysłanego (Griffin, 2017). Istotna w sprzężeniu zwrotnym jest 

również możliwość sprawdzenia czy informacja została prawidłowo zrozumiana. Poprzez 

szybką reakcję na informację nadawca może ocenić, czy informacja została prawidłowo 

odczytana oraz ma możliwość zareagowania w przypadku jej błędnej interpretacji (Belch 

i Belch, 2014). 

 Powyższe rozważania stanowią asumpt do poszukiwania czynników skuteczności 

geocachingu w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu. Mając na uwadze, że 

wybór odpowiedniego rodzaju narzędzia determinuje skuteczność osiągania celów 

komunikacji marketingowej regionu, w dalszym etapie zidentyfikowane zostaną cechy 

geocachingu potencjalnie determinujące skuteczność gry w komunikacji marketingowej 

regionu.  
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2. Geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej regionu 

 

2.1 Trendy w komunikacji marketingowej regionu opartej o nowoczesne technologie 

 Rozwój nowych technologii spowodował, że podmioty zajmujące się komunikacją 

marketingową regionu zaczęły zauważać potrzebę zmian w odniesieniu do struktury 

stosowanych narzędzi komunikacyjnych. Szybki i łatwy dostęp do internetu, powszechność 

wykorzystywania urządzeń i aplikacji mobilnych powodują przenikanie się świata 

wirtualnego i rzeczywistego, dlatego też przepływ informacji powinien odbywać się w tych 

dwóch wymiarach (Rubio-Tamayo, Barrio i Garcia, 2017; Cvitanowić, 2018; Abbas i in., 2019). 

Rozwój nowych technologii, jak i powszechny dostęp do internetu przyczyniły się do zmian 

w zachowaniu uczestników komunikacji marketingowej regionu. Odbiorca informacji ma do 

dyspozycji wiele źródeł informacji, poprzez które przekazywane są mu informacje aktualne, 

spersonalizowane, dodatkowo otrzymuje je w czasie rzeczywistym, w momencie, gdy są 

potrzebne. Ponadto poprzez łatwy dostęp do internetu odbiorcy informacji mają możliwość 

udziału w komunikacji marketingowej regionu w sposób interaktywny, czynnie uczestnicząc 

w procesie komunikacji (Cvitanowić, 2018). Tym samym mogą współtworzyć komunikat 

marketingowy (Zhao, 2003; Mago, 2017). Odbiorca informacji w XXI wieku jest mobilnym 

uczestnikiem komunikacji marketingowej, który sięga po narzędzia innowacyjne (Slijepcevic 

i Radojević, 2018), a rolą nadawcy informacji jest nadążanie za preferencjami odbiorcy 

(Dejnaka, 2017).  

 Odbiorcy komunikacji marketingowej regionu oprócz samej informacji pragną otrzymać 

wartość dodaną (Dejnaka, 2017), szukają nowych doświadczeń i kształtują nowe zachowania, 

które są ściśle powiązane z wykorzystywaniem nowych technologii (Cvitanowić, 2018). 

Dlatego nadawca informacji opierając się na zmianach w zachowaniu odbiorców, widzi 

konieczność wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w komunikacji, które umożliwiają 

skuteczne przekazanie informacji o regionie, co z kolei przyczynia się do zwiększania wiedzy 

o regionie oraz poprawy jego konkurencyjności (Slijepcevic i Radojević, 2018). 

Wyznacznikiem komunikacji marketingowej regionu stały się mobilność odbiorców, 

interaktywność, jak i umożliwienie przekazywania informacji zwrotnej (Dejnaka, 2017), 

co ściśle powiązane jest z zaangażowaniem odbiorców w tworzenie przekazu. Takie działania 

umożliwiają stworzenie z odbiorcą informacji trwałych relacji, a możliwe jest to dzięki 

wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych (Slijepcevic i Radojević, 2018). 
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Do innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej regionu zaliczyć można: rozszerzoną 

rzeczywistość, rzeczywistość wirtualną, geolokalizację oraz gry cyfrowe (Mago, 2017), 

których przykładem może być geocaching (Hawkinson, 2018). Wykorzystywanie 

innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych wpisuje się w koncepcję komunikacji 

marketingowej XXI wieku, według której komunikacja marketingowa pełni takie funkcje jak: 

edukowanie, likwidowanie barier dostępu do ofert, kreowanie doświadczeń, zwiększanie 

zaangażowania, budowanie długotrwałych relacji z odbiorcami, jak i personalizacja 

komunikatu (Taranko, 2015).  

 W komunikacji marketingowej regionu coraz częściej wykorzystuje się fakt, że urządzenia 

mobilne, takie jak smartfony, stały się akcesoriami życia codziennego, stąd opieranie 

komunikacji marketingowej regionu na technologii mobilnej umożliwia komunikację bez 

ograniczeń czasowych czy lokalizacyjnych. Użytkownicy przyznają, że na co dzień korzystają 

z nowych technologii, co więcej, potrafią z niej korzystać, są świadomi zalet i wad korzystania 

z tego typu urządzeń oraz uważają, że nowa technologia jest im potrzebna w codziennym 

życiu (Ihamäki, 2015b). Liczba osób korzystających ze smartfonów w Polsce i na świecie stale 

rośnie (Tabela 9). Średnio w Polsce na jednego mieszkańca przypada 1,3 urządzenia. Rośnie 

również liczba osób korzystających z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych 

(Tabela 9). Liczba użytkowników smartfonów, jak i internetu za pośrednictwem smartfonów 

rośnie, dlatego też komunikacja marketingowa powinna być dopasowana do oczekiwań 

i powyższych preferencji uczestników komunikacji (Belch i Belch, 2014). 

 

Tabela 9. Liczba użytkowników smartfonów w Polsce i na świecie  

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba użytkowników smartfonów na świecie. 3 mld 5,1 mld 5,19 mld 

Liczba użytkowników smartfonów w Polsce. 25,28 mln 50,58 mln 51,84 mln 

Liczba użytkowników korzystających  

z internetu za pomocą smartfonów w Polsce. 

23,5 mln 26,34 mln 28,55 mln 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport POLSKA.JEST.MOBI, 2018; Polskie Badania Internetu 

i Gemius, 2018; Digital, Poland 2018; Raport. Statistica, 2019; Digital, Poland, 2019; Polskie Badania 

Internetu i Gemius, 2020; Digital, 2020 
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 Z badań przeprowadzonych przez Digital (2020) – badania dotyczyły rynku internetu 

w Polsce w roku 2019, wśród użytkowników internetu w wieku 16-64 – wynika, że w 2019 

roku 90% respondentów szukało w internecie produktu lub usługi wykorzystując 

jakiekolwiek urządzenie mobilne, natomiast 82% użytkowników dokonało zakupu przez 

internet. Oznacza to, że konsumenci chętnie korzystają z internetu. Natomiast z Raportu 

Strategicznego IAB Polska (2021) wynika, że wartość rynku reklam online w roku 2020 

w Polsce wzrosła o 5% i szacuje się na poziomie 5 mld zł, w tym 32% wydatków jest 

przeznaczana na display, 34% na SEM, 15% na ogłoszenia, 14% na video, 2% na e-mail 

marketing, 2% na native i content marketing, 1% na inne działania. Firmy zauważyły większe 

zainteresowanie konsumentów wykorzystywaniem internetu, dlatego coraz większe nakłady 

finansowe kierowane są na osiąganie celów marketingowych za pośrednictwem internetu.  

 Zwiększająca się liczba użytkowników smartfonów, jak i szeroki zasięg internetu 

przemawiają za tym, aby realizacja zadań marketingu terytorialnego, jak i przekazywanie 

komunikatów marketingowych odbywały się przy wykorzystaniu tychże narzędzi. Ponadto 

poprzez korzystanie z internetu i urządzeń mobilnych uczestnicy komunikacji mają 

możliwość wykorzystywania innych nowych technologii takich jak Augmented Reality - AR 

(rozszerzona rzeczywistość) i Virtual Reality - VR (wirtualna rzeczywistość), co zachęca do 

tego by komunikacja odbywała się zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym. Na Rysunku 

9 przedstawiono koncepcję kontinuum wirtualności (Virtaulity Continuum), która wskazuje, 

że pomiędzy światem wirtualnym a światem rzeczywistym istnieje przestrzeń, która łączy je 

w rzeczywistość mieszaną (MR) (Milgrama i Kishino, 1994). Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

posiada więcej elementów powiązanych ze światem rzeczywistym niż wirtualność 

rozszerzona (AV), wirtualność rozszerzona jest w głównej mierze symulacją środowiska 

wirtualnego (Hawkinson, 2018). Otoczenie środowiska wirtualnego, jak i rozszerzonej 

wirtualności jest wirtualne, natomiast otoczenie rozszerzonej rzeczywistości jest rzeczywiste 

(Lin, Fu i Lin, 2020) (Rysunek 9). 
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Rysunek 9. Schemat kontinuum wirtualności, ciągłości: rzeczywistość – wirtualność 

 

  

  

Rzeczywistość mieszana 

Rzeczywistość 

rozszerzona AR 

Wirtualność 

rozszerzona AV 

Środowisko 

wirtualne VR 

Środowisko 

rzeczywiste 

Źródło: Milgram i Kishino, 1994, s. 1323. 

 

 Rozszerzona rzeczywistość to wykorzystywanie obrazu z kamery urządzenia i nałożenie na 

niego grafiki 3D. Taki obraz np. rzeczywistego miejsca wzbogacony o wirtualne elementy jest 

prezentowany na ekranie smartfona lub komputera (Broll i in., 2006) i wygenerowany jest 

w czasie rzeczywistym, co pozwala uczestnikom na interakcję ze światem realnym. 

Użytkownicy mają możliwość publikacji zdjęć, komentarzy, czyli mają możliwość dzielenia się 

doświadczeniami, odczuciami i opiniami związanymi z danym terytorium. Technologia AR 

umożliwia tworzenie relacji odbiorcy komunikatu z konkretnym miejscem czy ofertą (Wertzel 

i in., 2008). Dlatego też technologia AR wykorzystywana jest w instytucjach kultury – 

w muzeach, galeriach, w parkach narodowych, miejscach związanych z dziedzictwem 

kulturowym i historycznym, w miejscach turystycznych, gdzie aplikacje na bazie technologii 

AR mają na celu przekazywanie informacji o ofercie lub uatrakcyjnienie np. zwiedzania 

(Tussyadiah, Jung i Dieck, 2018; Do, Shih i Ha, 2020), jak np. na Słowacji w historycznym 

Zamku Orava (Yung i Khoo-Lattimore, 2017). W muzeach wykorzystuje się również digital 

storytelling, który polega na tym, że podczas zwiedzania, dzięki technologii AR, odwiedzający 

słyszą opowieści lub muzykę (Gaberli, 2019), jest to zatem rodzaj interaktywnego zwiedzania 

(Hawkinson, 2018). Aplikacje na bazie technologii AR wykorzystywane są również w hotelach 

np. Holiday Inn w Londynie czy w restauracjach jak np. zlokalizowana również w Londynie 

restauracja Inamo, gdzie klienci zamawiają dania poprzez aplikację i mają możliwość 

obejrzenia filmu ukazującego proces przygotowywania ich posiłku w kuchni (Tussyadiah, 

Jung i Dieck, 2018). Technologię AR wykorzystuje się również w transporcie np. Departures 

Switzerland wykorzystuje skaner AR do pokazywania informacji o trasach (Ozkul i Kumlu, 

2019). Rząd Japonii wykorzystuje technologię AR jako promocję kraju w celu wzbudzenia 

zainteresowania zagranicznych turystów - Sekigahara Sightseeing Navi, to aplikacja 
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przedstawiająca informacje o szlakach turystycznych, jakimi można podążać w Sekigahara, 

prefekturze Gifu (Fannisa, Irawan i Ghina, 2020).  

 Wykorzystywanie technologii AR wzmacnia doświadczenia odbiorców, zmienia 

perspektywę otoczenia, zwiększa wiedzę o historii, dziedzictwie itp., wspiera interakcję oraz 

umożliwia wysyłanie sprzężenia zwrotnego a także daje poczucie satysfakcji z doświadczania 

danego miejsca (Do, Shih i Ha, 2020). Technologia AR wpływa również na podejmowanie 

decyzji przez turystów i jest skutecznym narzędziem dla osób odpowiedzialnych 

za komunikację marketingową, ponieważ dostarcza wartości opartych na doświadczaniu 

(Han, Yoon i Kwon, 2021). Dodatkowo wykorzystywanie technologii AR wpływa na 

zwiększanie ruchu turystycznego i zachęca turystów do powrotu w dane miejsce (Gaberli, 

2019). 

 Kolejną technologią, która jest wykorzystana w komunikacji marketingowej regionu jest 

VR. Wirtualna rzeczywistość to przestrzeń, która została stworzona poprzez oddziaływanie 

trzech elementów: immersji (zanurzenia), interakcji, wyobraźni. Zanurzenie umożliwia 

uczestnikom poczucie przynależności do wirtualnej rzeczywistości, interakcja umożliwia 

tworzenie tej rzeczywistości, a wyobraźnia umożliwia przeżywanie (Burdea i Coiffet, 2003). 

 W przypadku jednostek terytorialnych, technologia wirtualnej rzeczywistości umożliwia 

poznanie danego miejsca, obiektu itp. w sytuacji, gdy odbiorca nie jest fizycznie obecny 

w regionie. Użytkownik poznaje te miejsca w świecie wirtualnym za pośrednictwem 

komputera czy smartfonu. Poprzez doświadczanie danego miejsca w świecie wirtualnym 

wyobraża sobie, jak może wyglądać dana lokalizacja, gdyby był w niej osobiście. Przebywanie 

użytkownika w wirtualnym świecie ma zachęcić i przekonać odbiorcę do podjęcia działań 

zmierzających do skorzystania z oferty regionu czy przyjazdu w dane miejsce (Guttentag, 

2010). Dodatkowo technologia VR wykorzystywana jest do szukania informacji o obiektach, 

produktach, usługach, przeglądania ofert oraz jest pomocna w podejmowaniu decyzji 

o zakupie, wyjeździe itp. Technologia VR umożliwia doświadczanie miejsca w momencie 

zamawiania, kupowania czy dokonywania rezerwacji (Guttentag, 2010; Zarzuela i in., 2013; 

Wilson i McLean, 2019; Gaberli, 2019), jest zatem szczególnie użyteczna w turystyce. „Jeśli 

widzimy destynację w wirtualnych platformach, może to wpłynąć na doświadczanie danego 

miejsca. Z tego powodu można uznać, że technologie VR wpływają na strategie 

marketingowe w sektorze turystycznym” (Gaberli, 2019, s. 63). Aplikacje VR w turystyce 

wykorzystywane są do: doświadczania podróży wirtualnej, organizacji turystyki wirtualnej 
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przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, organizacji wirtualnych wycieczek po 

hotelach (Hawkinson, 2018; Nayyar i in., 2018; Ozkul i Kumlu, 2019). Przykładowo w Paryżu, 

użytkownicy poprzez wykorzystanie własnego komputera mogą wirtualnie „spacerować” 

dookoła Wieży Eiffela czy Łuku Triumfalnego. Wiele państw np. Kanada, Australia, Hiszpania 

stosują VR w swoich działaniach promocyjnych (Yung i Khoo-Lattimore, 2017). Z badań 

przeprowadzonych przez Lo i Cheng (2020) wynika, że technologia VR może być 

wykorzystywana do promocji hotelu poprzez wytworzenie w użytkownikach poczucia 

obecności w danym miejscu. Autorzy wykazali, że treści promocyjne powinny być 

„opracowane tak, aby zmaksymalizować intensywność odczuwania przez odbiorców 

obecności, co z kolei pozytywnie wpływa na ich reakcje konsumpcyjne (…) ważne jest 

zwiększanie immersji oraz interaktywności” (s. 558). Jak wspomniano, technologia VR 

umożliwia interakcję z użytkownikiem, tym samym budowana jest relacja między 

uczestnikami komunikacji. Z jednej strony w świecie wirtualnym prezentowana jest oferta 

(np. regionu), z drugiej strony odbiorca informacji ma możliwość komentowania, dodawania 

opinii, a technologia umożliwia budowanie doświadczeń oraz wpływa na zmysły (Guttentag, 

2010; Gabisch i Gwebu, 2011; Cowan i Ketron, 2018).  

 Technologie AR i VR wzbogacane są o inne narzędzia, co wspiera komunikację 

marketingową regionu, czyniąc informację precyzyjniejszą, ciekawszą, spersonalizowaną 

i aktualną. Mowa tu o połączeniu technologii AR i VR z: 

• geolokalizacją – która umożliwia użytkownikom znalezienie konkretnego miejsca dzięki 

systemowi GPS (Global Positioning System). Geolokalizacja daje możliwość dostarczania 

odbiorcy spersonalizowanej informacji, co więcej, w miejscu, w którym jej potrzebuje, np. 

podczas zwiedzania danego miasta czy zabytku (Hawkinson, 2018) i w momencie, gdy 

fizycznie znajduje się na danym terenie (Wertzel i in., 2008). Ponadto dzięki aplikacji 

użytkownicy sami mają możliwość informowania innych o swoim położeniu (np. 

meldowanie się w konkretnych miejscach) (Broll i in., 2006). Połączenie technologii AR 

z geolokalizacją może być dodatkowo wykorzystane w nawigacji - użytkownikowi 

przekazywana jest wówczas informacja o lokalizacji czy o atrakcjach znajdujących się 

nieopodal miejsca, w którym fizycznie się znajduje w danej chwili (Pardel, 2009).  

• kodami QR (Quick response) – czyli informacją zapisaną za pomocą grafiki (białe i czarne 

znaki). Grafika ta musi być odkodowana przez urządzenie do postaci informacji, 

a informacje te mogą dotyczyć produktów, usług, ofert (Okazaki, Li i Hirose, 2012). Kody 
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QR wykorzystywane są podczas tworzenia szlaków turystycznych, gdzie poszczególne 

miejsca są nimi oznaczone. Przy wykorzystaniu technologii AR turysta otrzymuje obraz 3D 

poszczególnych miejsc a następnie skanując kod QR (dzięki kodom QR aplikacja 

rozpoznaje dane miejsce) otrzymuje konkretną informacje o danym miejscu  

(Fino i in., 2013). 

• mediami społecznościowymi (social media) – są to narzędzia umożliwiające wymianę 

informacji między użytkownikami konkretnego portalu, forum, chatu, grupy dyskusyjnej. 

Ten sposób komunikacji marketingowej umożliwia interakcję między użytkownikami, 

wymianę poglądów, doświadczeń (Kietzmann i in., 2011). W turystyce aplikacje 

powiązane są z mediami społecznościowymi, aby umożliwić uczestnikom komunikację 

w czasie rzeczywistym, uczestnik może publikować swoje położenie, komentarz, opinię 

(Yin i in., 2021). Np. Facebook wykorzystuje technologię VR i za jej pośrednictwem 

umożliwia się publikację filmów w systemie 3600 (Lo i Cheng, 2020). 

• beaconami – beacony bluetooth to urządzenia jednokierunkowe (transmitery) oparte na 

lokalizacji, wysyłające informacje do smartfonów lub innych urządzeń. Aby interakcja 

z beaconami była możliwa na urządzeniu docelowym powinna być zainstalowana 

odpowiednia aplikacja (Griffiths i in., 2019). Beacony umożliwiają nadawcy przesłanie 

informacji do urządzenia w momencie, kiedy odbiorca (turysta) znajdzie się w pobliżu 

danej lokalizacji (Siang, Aziz i Ahmad, 2020). Beacony można połączyć z technologiami VR 

oraz AR, ponieważ w momencie wejścia w przestrzeń działania beacona mogą zostać 

przesłane na smartfona obraz wraz z informacją np. o atrakcji, w wizualizacji 3D 

(Muthusundari, Devi i Sujatha, 2021). Beocony mogą być wykorzystywane przez muzea 

w celu prezentacji zwiedzającym ekspozycji. Gdy turysta znajdzie się w przestrzeni 

działania beacona otrzymuje treści audio oraz wizualne za pośrednictwem swojego 

smartfona, co zwiększa doświadczanie konkretnych miejsc oraz zwiększa wiedzę 

zwiedzających o konkretnej ekspozycji. Dodatkowo informacja przy użyciu beaconów 

przekazywana jest w konkretnym momencie, np. w chwili gdy zwiedzający znajduje się 

przy konkretnym artefakcie, na ekranie smartfona pojawia się informacja o danym 

eksponacie (Aydalga, Doĝan i Őzkurt, 2020). 

 Stały dostęp do internetu powoduje łączenie ze sobą poszczególnych narzędzi. Takie 

działania umożliwiają łatwe i szybkie przekazywanie informacji o ofertach, produktach, 

usługach, co ułatwia odbiorcy łatwe porównywanie ofert. Ponadto takie rozwiązania 
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umożliwiają nadawcy stworzenie indywidualnego, atrakcyjnego przekazu, skierowanego do 

konkretnego odbiorcy (Kaznowski, 2007). Technologie AR i VR służą do prezentowania 

działalności oraz oferty, ale również przedstawienia regionu w formie symulacji, stąd np. 

istnieje możliwość prezentacji konkretnego miejsca z przeszłości (Guerra, Pinto i Beato, 

2015), czy wręcz przeciwnie można zaprezentować uczestnikom komunikacji marketingowej 

np. obiekt, który nie został jeszcze wybudowany (Ali i Nasser, 2017). Do tego celu 

wykorzystywane są nie tylko smartfony, tablety, komputery, ale i gogle opierające swoje 

funkcjonowanie na technologii rozszerzonej rzeczywistości (Guerra, Pinto i Beato, 2015). 

Google Maps czy google earth, jak i nawigacje samochodowe, umożliwiają przedstawienie 

informacji dotyczących infrastruktury danego miejsca, np. informacji o parkingach, hotelach, 

restauracjach, zabytkach (Yovcheva, Buhalis i Gatzidis, 2012). Kolejnym przykładem aplikacji 

wykorzystującej technologię AR w komunikacji marketingowej regionów jest aplikacja 

Wikitude, która przy wykorzystaniu aparatu, internetu i systemu GPS umożliwia przekazanie 

informacji o miejscu, w jakim użytkownik się znajduje. Jest to aplikacja, która umożliwia 

każdemu z użytkowników smartfonów korzystanie z technologii AR, tym samym umożliwia 

wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym wyświetlając jednocześnie filmy, grafikę na 

smartfonie (Trojan, Chudacek i Chrastina, 2016). W ten sposób mogą zostać przekazane 

informacje o atrakcjach regionu czy wydarzeniach organizowanych w okolicy (Cipresso i in., 

2018). 

 Nowe technologie umożliwiają połączenie treści wirtualnych z opowiadaniem historii, 

z fizycznym uczestnictwem i wyobraźnią uczestników (Stapleton, Huges i Moshell, 2002). 

Przykładowym narzędziem łączącym świat rzeczywisty z wirtualnym, wykorzystującym tym 

samym dostęp do internetu, geolokalizację, niekiedy wykorzystującym kody QR i beacony 

jest geocaching. Geocaching polega na szukaniu skrytek przy wykorzystaniu odbiorników 

GPS. System GPS umożliwia lokalizację obiektów w konkretnym miejscu przy wykorzystaniu 

urządzeń odbierających sygnał wysyłany przez satelity (Liberati, 2017). Geocaching poprzez 

wykorzystanie nowych rozwiązań komunikacyjnych wpisuje się w trend komunikacji opartej 

na wykorzystywaniu nowych technologii (Ihamäki, 2015b), a informacja o danym miejscu 

trafia do uczestnika w momencie, kiedy jest potrzebna i będzie wykorzystana, a ponadto sam 

uczestnik jest zainteresowany otrzymywaniem takiej informacji (O’Hara, 2008). 

Wykorzystanie aplikacji oraz smartfonów w grze łączy świat rzeczywisty ze światem 

wirtualnym, umożliwia jednak uczestnikom przebywanie w rzeczywistej przestrzeni 



63 
 

(Tussyadiah i Zach, 2011). Uczestnicy podążają za współrzędnymi pochodzącymi z urządzeń 

GPS, szukają skrytek w świecie rzeczywistym, by następnie ponownie w świecie wirtualnym 

przekazać na forum informację o znalezieniu skrytki (Farman, 2009; Liberati, 2017). Tym 

samym geocaching jest grą o charakterze rozszerzonego krajobrazu (skrytki znajdują się 

w przestrzeni realnej np. w mieście, a informacje o położeniu skrytki publikowane są 

w świecie wirtualnym, na stronie internetowej) (Farman, 2009). Gra ma przy tym charakter 

interaktywny (Ihamäki, 2015b), opiera bowiem swoje działanie na kontakcie z odbiorcą, 

zachęcając do budowania doświadczeń i relacji z regionem (Kennedy-Eden i Gretzel, 2012). 

Szerzej gra opisana jest w podrozdziale 2.2. 

 Komunikacja marketingowa regionu bazująca na nowych technologiach przybliża 

uczestnikom komunikacji świat realny, który wzbogacony jest o wirtualne elementy. 

Technologie te oferują regionom wiele możliwości dotyczących prezentacji walorów 

i konkretnych ofert (Guerra, Pinto i Beato, 2015). Z badań przeprowadzonych przez Bajdaka, 

Janeczek i Spyrę (2019) wynika, że firmy coraz częściej sięgają po narzędzia komunikacji 

marketingowej opierających swoje działanie na nowych technologiach. W firmach 

wykorzystywane są takie narzędzia marketingu mobilnego jak: aplikacje mobilne (38,3%), 

narzędzia geolokalizacji (26,8%), kody QR (20%), natomiast za główne narzędzie komunikacji 

marketingowej firmy uznały media społecznościowe (77,4%). 49,8% firm uznało, że przy 

wykorzystywaniu nowych technologii w komunikacji marketingowej ich konkurencyjność 

rynkowa zdecydowanie zwiększyła się (Bajdak, Janeczek i Spyra, 2019). Ponadto jak 

udowodnili Guerra, Pinto i Beato (2015), odbiorcy informacji, którzy otrzymali przekaz za 

pośrednictwem nowych technologii np. przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, 

częściej korzystają z ofert czy produktów, które były prezentowane za pośrednictwem tych 

narzędzi niż z tych prezentowanych za pośrednictwem tradycyjnych metod. Nowoczesne 

technologie wzbogacają przekaz, umożliwiają stworzenie informacji bardziej atrakcyjnej, 

co wpływa na budowanie doświadczeń wpadających w pamięć odbiorców informacji 

(Yovcheva, Buhalis i Gatzidis, 2012). 

 Zaletą zastosowania nowych technologii w przypadku marketingu terytorialnego jest 

możliwość wizualizacji konkretnych miejsc, a co się z tym wiąże umożliwienie np. turyście 

poznania danego miejsca przed przyjazdem, co może wpłynąć na jego decyzje (Yung i Khoo-

Lattimore, 2017). AR i VR pomagają bowiem turyście w planowaniu wizyty (Mora i in., 2019) 

- użytkownicy „przed zakupem mają szanse zdecydować, czy dane wakacje lub cel podróży są 
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dla nich odpowiednie” (Özdemir, 2021, s. 278) a ponadto technologia „asystuje turyście 

podczas zwiedzania czy wypoczynku” (Tussyadiah, Jung i Dieck, 2018, s. 599). Co więcej 

technologie AR i VR wykorzystywane w turystyce powodują, że doświadczenia 

odwiedzających stają się ciekawsze, ponieważ informacja jest pobierana wieloma zmysłami 

(Tussyadiah i in., 2018). Inne funkcje to pomoc turystom w dostępie do informacji 

i w pogłębianiu wiedzy na temat atrakcji turystycznych przy jednoczesnym wzmocnieniu 

doświadczenia (Boletsis i Chasanidou, 2018). Dodatkowo nowe technologie umożliwiają 

prezentację i tym samym zapoznanie się z miejscami niedostępnymi – przykładowo 

technologia VR umożliwia prezentację miejsc, które podlegają ochronie gdzie poprzez 

restrykcje turysta nie ma możliwości bezpośredniej wizyty. Technologie AR i VR umożliwiają 

także interakcję między jej uczestnikami (Dieck, Jung i Rauschnabel, 2018). Według 

Tussyadiah i in. (2018) technologia VR zmienia percepcję użytkowników o danym miejscu, 

zmiana ta prowadzi do zachęcenia do odwiedzin, a samo przekazywanie informacji ma 

charakter perswazyjny - technologia VR daje „poczucie jak to jest tam być” (s. 143). 

Szczególnie, że przestrzeń czy obiekt za pośrednictwem technologii VR jest dostępna 

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, co umożliwia interakcję z uczestnikiem w każdym 

momencie (Yung i Lattimore, 2017). 

 Przeglądarki VR takie jak Google Cardboard są tanie i pozwalają „aby każdy mógł 

doświadczyć wirtualnych wycieczek po miastach i atrakcjach turystycznych z dowolnego 

miejsca na świecie” (Tussyadiah i in., 2018, s. 142). Z badań przeprowadzonych przez 

Cranmer, Junga i Dieck (2017) w Greevor Tin Mine Museum wynika, że w muzeach w czasie 

wzmożonego ruchu, ograniczenia finansowe powodują, że nie ma wystarczającej liczby 

pracowników do oprowadzania wycieczek. Zaproponowano więc stworzenie samodzielnego 

zwiedzania z przewodnikiem AR. Wyniki tych samych badań potwierdzają, że technologia AR 

pomaga w pozyskiwaniu wiedzy oraz tworzeniu niezapomnianych przeżyć. Zaletą korzystania 

z tego typu technologii są niewątpliwie koszty, ponieważ instytucja korzystająca z aplikacji na 

bazie technologii AR lub VR nie musi wydawać środków na rozwój, utrzymanie i użytkowanie 

platformy (Trojan, Chudacek i Chrastina, 2016). Kolejną korzyścią wykorzystywania 

technologii AR jest ułatwienie dostępu do zwiedzania osobom z dysfunkcjami lub osobom 

obcojęzycznym. Technologia umożliwia bowiem tłumaczenie na język migowy lub na inny 

język obcy (Cranmer, Jung i Dieck, 2017).  
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 Narzędzia bazujące na nowych technologiach są już wykorzystywane w marketingu 

terytorialnym, głównie jednak w turystyce - począwszy od prezentacji miejsc, poprzez 

organizację podróży, rezerwację, po obsługę turysty w czasie pobytu (zwiedzanie, obsługa 

hotelowa). Wykorzystywane są przez różne instytucje, podmioty czy jednostki tj. muzea, 

restauracje, hotele, sektor transportowy (Iham i Celtek, 2016). Nowe technologie bazują na 

interakcji, co wykorzystuje się do tworzenia więzi z odbiorcą (Rowley, 2004). Ponadto nowe 

technologie oraz ogólny dostęp do internetu umożliwiają tworzenie sieci kontaktów, grup 

współpracujących ze sobą. Za pośrednictwem internetu istnieje możliwość kontaktu 

uczestników z różnych państw, którzy przesyłają sobie informacje, rozmawiają, tworząc 

społeczności często o charakterze międzynarodowym (Shankar i Malthouse, 2007). W tym 

znaczeniu w ramach komunikacji marketingowej regionów powstają nowe możliwości, 

zasięgi oraz rosnący potencjał stosowania nowych narzędzi komunikacji. Wykorzystywanie 

nowych technologii powoduje zmianę w strukturze kanałów komunikacyjnych oraz 

stosowanych narzędzi. Zmieniające się trendy w nowych technologiach są wyzwaniem dla 

organizacji komunikacji marketingowej regionów, dlatego też zarządzający regionem 

powinni uwzględnić w swoim działaniu wykorzystywanie takich narzędzi komunikacyjnych, 

które opierają swoje funkcjonowanie o najnowsze technologie. Narzędzia komunikacyjne 

bazujące na geolokalizacji pozwalają na przekazywanie precyzyjnych informacji, które 

jednocześnie są dostosowane do odbiorcy, czego skutkiem może być poprawa wizerunku, 

zwiększenie zaufania, zachęcenie do skorzystania z oferty, za ich pośrednictwem możliwe 

jest zatem osiąganie celów komunikacji marketingowej regionów. Zadaniem zarządzających 

komunikacją marketingową jest wybór takich narzędzi przekazywania informacji, aby 

skutecznie osiągać cele komunikacyjne. W niniejszej pracy doktorskiej rozważania skupiają 

się wokół geocachingu, który stanowić może skuteczne narzędzie nowoczesnej komunikacji 

marketingowej regionu. 

 

2.2 Istota i rynek geocachingu 

 Geocaching to rodzaj gry na orientację, w której między uczestnikami dochodzi do 

interakcji, a kluczową rolę odgrywają wzajemne doświadczanie przygód, szukanie skrytek 

oraz poznawanie nowych miejsc (Ihamäki, 2015b). Geocaching to gra o zasięgu światowym, 

której datę powstania określa się na 3 maja 2000 r. (w roku 2020 obchodzona była zatem 

20 rocznica powstania gry). Mimo że gra powstała zaledwie dwie dekady temu, cieszy się 
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dużym zainteresowaniem i ma wielu zwolenników. Ponieważ ideą gry jest podążanie za 

współrzędnymi w określone miejsce (Battista i in. 2016), gra mogła powstać dzięki 

udostępnieniu cywilom sygnału GPS, co pozwoliło każdemu użytkownikowi odbiornika GPS 

określić lokalizację konkretnych miejsc. Decyzja o dostępności sygnału GPS została podjęta 

przez prezydenta USA w roku 2000. Możliwość odbierania przez sprzęt GPS danych 

wysyłanych przez satelity zachęciło jednego z mieszkańców USA, Dave’a Ulmera do 

stworzenia gry bazującej na danych lokalizacyjnych (Schlatter i Hurd, 2005). Prototyp gry, 

nazwanej później geocaching, polegał na ukryciu w lesie przedmiotu wraz z upominkami, 

a następnie określeniu i opublikowaniu danych lokalizacyjnych miejsca położenia prototypu 

skrytki (Peters, 2004). Udostępnione współrzędne zostały pobrane przez użytkowników 

serwisu, którzy posiadając dane lokalizacyjne wyruszali w teren w poszukiwaniu danego 

miejsca. Następnie uczestnicy gry poprzez forum dyskusyjne publikowali informację 

o znalezieniu przez siebie „skarbu” oraz swoje opinie i wrażenia. Pomysł gry został 

zaakceptowany przez uczestników - w przeciągu kolejnych dni pojemnik z upominkami został 

znaleziony przez wiele osób (Schlatter i Hurd, 2005), a co więcej gracze sami decydowali się 

na tworzenie własnych skrytek i publikowanie współrzędnych na forum, tak aby inni 

użytkownicy mieli możliwość udziału w grze. W ten sposób powstała gra, która obecnie ma 

anglojęzyczną nazwę geocaching (Cameron, 2011). Słowo geocaching powstało z połączenia 

dwóch słów: geo - pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy 

z ziemią (Encyklopedia Popularna PWN, 1982) oraz cache - co w języku angielskim oznacza 

skrytkę, schowek (Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski, 2012). 

 Geocaching jest grą o charakterze edukacyjnym (Matherson i in., 2008), określaną jako 

aktywność fizyczna (Battista i in., 2016), polegająca na podążaniu za współrzędnymi 

w poszukiwaniu ukrytych skrytek (Cord i in., 2015). W Tabeli 10 przedstawiono różne 

rozumienia pojęcia geocaching, na podstawie których można przyjąć, że ideą gry jest 

połączenie aktywności fizycznej ze zwiedzaniem regionu, odkrywaniem i eksplorowaniem 

nowych miejsc, poznawaniem historii, kultury, tradycji danego obszaru oraz 

prezentowaniem walorów i ciekawostek z regionu, stąd można ją określić jako grę 

edukacyjną (Matherson i in., 2008). Pojęcie gra edukacyjna z kolei jest definiowane jako „gra 

wykorzystywana do celów edukacyjnych, motywująca uczestników do nauki, używana jako 

narzędzie przekazywania wiedzy. Gra posiada reguły, strukturę i cele oraz motywuje 

do nauki. Gra edukacyjna jest interaktywna, umożliwia wysyłanie informacji zwrotnej” 
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(Kapoun, 2016, s. 59). W przypadku tradycyjnego nauczania, przyswajanie wiedzy polega na 

tym, że zadaniem ucznia jest zapamiętanie danego zagadnienia bez możliwości interakcji. 

Natomiast efektywniejsze uczenie to przyswajanie wiedzy w formie aktywnej, podczas której 

dochodzi do interakcji. Do czynnego uczestnictwa w procesie edukacji zachęcają właśnie gry 

edukacyjne (Selvi i Çosan, 2018), które bardziej motywują do nauki (Ismail, Bakhari i Suid, 

2020). Gra edukacyjna jest oparta na koncepcji edutainment (nauka poprzez zabawę - słowo 

pochodzi od angielskich słów: education (edukacja) oraz entertainment (rozrywka) (Szabo 

i Pacsi, 2018) i jest to „proces uczenia z elementami rozrywki, co czyni ją jedną ze 

skuteczniejszych metod przekazywania wiedzy i kształtowania postaw społecznych” (Jurczyk-

Romanowska i in., 2019, s. 43). Koncepcja edutainment coraz częściej wykorzystywana jest 

w promocji destynacji (Luo, 2020). 

 

Tabela 10. Definicje pojęcia geocaching 

Definicja „geocachingu” Źródło 

Gra edukacyjna polegająca na szukaniu 
ukrytych skarbów w terenie przy użyciu 
odbiornika GPS. 

Matherson i in., 2008; Kapoun, 2016 

Gra nazywana jest sportem, zasady gry 
zachęcają do aktywności fizycznej. 

Ihamäki, 2012b; Battista i in., 2016; 
Saarela, 2019 

Gra rozgrywająca się w czasie rzeczywistym 
w realnym świecie przy użyciu nowych 
technologii. 

Fischbach i in., 2014 

Gra polegająca na podążaniu za 
współrzędnymi pochodzącymi z urządzeń 
GPS, które mają uczestnika doprowadzić do 
„skarbu” – skrytki. 

Cord i in., 2015; Battista i in., 2016 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Jak wspomniano wcześniej, geocaching swoje funkcjonowanie opiera na określaniu, 

udostępnianiu i pobieraniu współrzędnych, działanie gry bazuje zatem na geolokalizacji 

(Ihamäki, 2015b) czyli metodzie określania fizycznego położenia geograficznego konkretnego 

miejsca (przedmiotów, urządzeń, ludzi itp.) poprzez określenie współrzędnych (Fischbach 

i in., 2014). Gracz chcąc wziąć udział w grze musi być zaopatrzony w urządzenie obsługujące 

system nawigacyjny GPS - mogą to być odbiorniki GPS, nawigacje, smartfony czy tablety 

z dostępem do internetu (Saarela, 2019).  

 W geocachingu uczestników gry nazywa się geocacherami (Smoleńska, 2009) i wyróżnia 

się dwa typy graczy: twórców i poszukiwaczy skrytek. Uczestnictwo w grze jako twórca nie 

wyklucza udziału jako poszukiwacz, jedna osoba może zatem pełnić w grze obie funkcje 
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naraz (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Ideą gry jest ukrywanie skrytek, które nazywane są 

cachami lub geocachami (Saarela, 2019), przy czym w Polsce stosuje się określenia typu 

skrytka lub kesz. Uczestnik rozpoczyna grę od zalogowania się na stronie obsługującej grę, 

tam pobiera współrzędne i następnie zaopatrzony w urządzenie wyposażone w odbiornik 

GPS wyrusza w poszukiwaniu skrytki (Saarela, 2019). Natomiast aby ukryć skrytkę również 

należy się zalogować na stronie internetowej obsługującej grę i przestrzegać regulaminu 

opublikowanego przez jej administratorów (Schneider i Jadczakova, 2016). Aby stworzyć 

skrytkę uczestnik wybiera miejsce ukrycia kesza i określa jego współrzędne geograficzne, 

które publikuje na stronie internetowej, tak aby pozostali gracze mogli pobrać i rozpocząć 

grę. Dodatkowo zadaniem twórcy skrytki jest opisanie miejsca (historii czy ciekawostek), 

w którym dany kesz został schowany - niekiedy gracze publikują zdjęcia, linki do innych stron 

zawierające informacje o danej lokalizacji (Cameron, 2011; Bragg, 2014).  

 Zasady gry umożliwiają nie tylko tworzenie oraz poszukiwanie skrytek, możliwe jest 

organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, czy wspólne poszukiwanie 

skrytek. Te spotkania zgodnie z regulaminem nazywane są wydarzeniami, a wśród nich 

wyodrębnia się (Sarpong, White i Skinner, 2012): wydarzenie (ang. Event Cache); 

megawydarzenie (ang. Mega-Event Cache), w którym ma uczestniczyć minimum 500 osób; 

oraz gigawydarzenie (ang. Giga-Event Cache), w którym uczestniczy co najmniej 5000 osób.  

 Gra jest obsługiwana przez różne strony internetowe np.: navicache.com, 

terracaching.com, przy czym poszczególne państwa również tworzą dla własnych potrzeb 

odrębne strony internetowe obsługujące geocaching (np. Holandia - www.geocaching.nl, 

Włochy - www.geocaching-italia.com, Szwecja - www.geocaching.se, Hiszpania - 

www.geocachingspain.com). Natomiast główną stroną internetową obsługującą geocaching 

jest geocaching.com, gdzie dostępna jest baza skrytek z całego świata (strona ta powstała 

2 września 2000 r.) (Schneider i Jadczakova, 2016). Polskie strony internetowe posiadające 

bazę skrytek to geocaching.pl (najbardziej popularna wśród uczestników) oraz 

opencaching.pl. Ponadto uczestnicy za pośrednictwem stron internetowych obsługujących 

grę, mogą komunikować się ze sobą na forach lub chatach. Aktywności jakie mogą zostać 

podjęte przez graczy zostały przedstawione na Rysunku 10. 
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Rysunek 10. Aktywności w ramach geocachingu  

 

Źródło: Sarpong, White i Skinner, 2012, s. 3. 

 

 Warto nadmienić, że zadaniem twórcy skrytki jest także monitorowanie liczby osób, które 

znalazły kesza, co jest możliwe poprzez umieszczenie w skrytce tzw. logbooka czyli dziennika. 

Zgodnie z zasadami gry, każdy kto znajdzie skrytkę powinien wpisać się do logbooka, 

ponieważ ten wpis staje się dowodem znalezienia geocacha. Dodatkowo gracze po każdym 

znalezieniu skrytki mogą opublikować na stronie internetowej swoje komentarze i opinie 

(Saarela, 2019).  

 Wyróżnić można kilka typów skrytek, jakie występują w grze (Tabela 11). Skrytką może 

być tradycyjny pojemnik, w którym znajdują się dziennik wpisów i gadżet (skrytka tradycyjna) 

umieszczony w konkretnym miejscu. Ponadto celem stworzenia skrytki może być pokazanie 

wybranego miejsca, pięknego widoku, jak w przypadku skrytki wirtualnej czy EarthCache, 

która również jest rodzajem skrytki nie posiadającej fizycznego pojemnika (Battista i in., 
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Interakcja 

• eventy, organizacja 

i udział, 

• udział w dyskusjach 

na forach 

internetowych, 

• udział we wspólnych 

poszukiwaniach 

i wymiana 

doświadczeń. 
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2016). Twórca skrytki może stworzyć jedną skrytkę albo serię skrytek, która tym samym 

będzie funkcjonować jako szlak geocachingowy (Battista i in., 2016).  

 

Tabela 11. Rodzaje skrytek w geocachingu 

Rodzaj skrytki Opis skrytki 

skrytka tradycyjna rzeczywisty pojemnik, wyposażony w logbooka oraz w gadżety  

mikrokesz bardzo małe pojemniki, wyposażone w logbooka 

multikesz  kesz składający się z więcej niż jednej skrytki 

skrytka zagadkowa (ang. Mystery 

Puzzle Cache) 

informacje dotyczące lokalizacji skrytki są zakodowane 

skrytka hybrydowa (ang. Letterbox 

Hybrid) 

skrytka, w której zamiast współrzędnych wykorzystywane są 

wskazówki, wyposażona w notes oraz stempel 

kesz Wherigo (Wherigo Cache) połączenie gry terenowej i przygodowej, wykorzystującej odbiornik 

GPS 

skrytka CITO (Wrzuć Skrytkę, 

Wyrzuć Śmieci) (ang. Cache 

In Trash Out Event) 

szukanie keszy połączone ze zbieraniem śmieci 

Earthcache (ang. EarthCache) skrytka, która nie posiada fizycznego pojemnika, celem gry jest 

zaprezentowanie konkretnego miejsca, widoku, zjawiska 

geologicznego. Oficjalną stroną EarthCache jest 

www.geosociety.org/earthcache 

skrytka wirtualna (ang. Virtual 

Cache) 

uczestnicy szukają miejsca, monumentu, zabytku, ciekawego widoku 

itp.  

Wierless Beacon skrytki wykorzystujące beacony 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, Damasio i Melo, 2014; 

Battista i in., 2016; Vaneckova, 2017; Husni i Suteddy, 2018; Saarela, 2019. 

 

 Właściciel skrytki może opublikować współrzędne na stronie internetowej, ale działając 

zgodnie z regulaminem może też zakodować dane lokalizacyjne tak jak w przypadku skrytki 

zagadkowej (ang. Mystery Puzzle Cache) czy skrytki hybrydowej (ang. Letterbox Hybrid) 

(Falcao, Damasio i Melo, 2014). W tej sytuacji gracz chcąc odnaleźć skrytkę musi np. 

rozwiązać łamigłówki, zagadki, rozszyfrować kod (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, 

Damasio i Melo, 2014). Istnieje także możliwość zorganizowania gry terenowej 

wykorzystując kesz Wherigo (Wherigo Cache). Wherigo to rodzaj kesza, który polega na 
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połączeniu geoacachingu z grą terenową. W tym przypadku tworzony jest scenariusz gry, 

który powinien być zrealizowany w czasie rzeczywistym, uczestnik jest zobligowany do 

poznania miejsca ukrycia finałowego kesza, a po drodze ma za zadanie rozwiązywać 

łamigłówki, które poznaje w momencie wejścia w tzw. strefę gry, czyli miejsce, w którym 

łamigłówka zostanie aktywowana. W strefach uczestnik może znaleźć przedmioty czy 

spotkać postaci, które są przedstawione w formie wirtualnej, bądź w zależności od rodzaju 

scenariusza, uczestnik może na swojej drodze spotkać realne osoby lub znaleźć realne 

przedmioty, co umożliwia graczom interakcje z innymi uczestnikami (Balzan i Debono, 2018). 

Ponadto dzięki geocachingowi istnieje możliwość organizacji innych akcji, jak na przykład 

proekologicznej „sprzątanie świata” poprzez stworzenie skrytki CITO (Wrzuć Skrytkę, Wyrzuć 

Śmieci) (ang. Cache In Trash Out Event) (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Ponieważ każdy 

właściciel skrytki odpowiada za nią, powinien o skrytkę dbać i ją serwisować, stale sprawdzać 

czy nie została skradziona lub zniszczona (Schneider i Jadczakova, 2016). 

 W skrytkach mogą zostać umieszczone tzw. TravelBugi i Geocoiny, które mogą być 

przemieszczane przez graczy ze skrytki do skrytki, a właściciel kesza może śledzić trasę ich 

„podróży” (Farman, 2009). TravelBug to przyczepiony do kesza obiekt, dzięki któremu można 

śledzić skrytkę, zazwyczaj jest to metalowa blaszka. Każdy TravelBug ma swój własny numer, 

który jest traktowany jako dowód znalezienia danego TravelBuga. Idea jest taka, że 

TravelBugi są odbierane i przesyłane dalej a osoba, która go „wysyła w świat” monitoruje 

jego podróż. Każdy kto znajdzie TravelBuga raportuje znalezienie (Ihamäki i Heljakka, 2018). 

Natomiast wykorzystywanie Geocoinów opiera się o ideę podobną do TravelBug, tylko 

„obiektem podróżującym jest moneta” (Farman, 2009).  

 Uczestnicy muszą uważać podczas gry na tzw. „mugoli” (określenie pochodzi z serii 

książek „Harry Potter”, oznacza osobę, która nie posiada umiejętności magicznych), tym 

określeniem nazywane są osoby postronne, które nie uczestniczą w grze, a nawet jej nie 

znają. Dlatego skrytka powinna być ukryta tak, aby osoby takie nie miały możliwości 

zniszczenia jej, nawet przez przypadek, albo aby swoim wyglądem nie wzbudzała podejrzenia 

zamachu terrorystycznego, dlatego powinna zostać umieszczona na niej informacja o tym, że 

pojemnik jest częścią gry (Gram-Hansen, 2009).  

 W Tabeli 12 przedstawiono liczbę poszczególnych rodzajów keszy w Polsce (dane za 

listopad 2021 r.). Największym zainteresowaniem cieszą się tradycyjne skrytki, których liczba 

w listopadzie 2021 r. wynosiła 39 012. 
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Tabela 12. Liczba poszczególnych typów skrytek w Polsce (stan na listopad 2021 r.) 

Rodzaj skrytki Liczba poszczególnych skrytek 

skrytka tradycyjna (Traditional Cache) 39012 

skrytka zagadkowa (Mystery Cache) 8273 

skrytka multikesz (Multi-Cache) 3115 

skrytka EarthCache (EarthCache) 712 

skrytka hybrydowa (Letterbox Hybrid) 648 

skrytka Wherigo (Wherigo Cache) 376 

skrytka wirtualna (Virtual Cache) 140 

skrytka Wydarzenie (Event Cache) 47 

skrytka CITO (Cache In Trash Out Event)  4 

skrytka megawydarzenie (Mega-Event Cache)  1 

Źródło: na podstawie Groundspeak. Statystyki, 2021 

 

 Geocaching z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a geocacherzy mogą 

szukać skrytek na wszystkich kontynentach (Kettler, 2017), co jest bardzo cenione przez 

graczy (Garney i in., 2016). Skrytki ukrywane są w 191 państwach (Groundspeak. Fast facts, 

2021), a na świecie w listopadzie 2021 r. odnotowano 3 338 094 skrytek (Groundspeak. 

Świat, 2021). Porównując poszczególne państwa najwięcej skrytek ukryto w Stanach 

Zjednoczonych, czyli w kraju, w którym geocaching powstał. Z danych pobranych 

w listopadzie 2021 r. szacuje się, że w USA było aktywnych 1 015 141 skrytek (Groundspeak. 

USA, 2021). Natomiast w Europie państwami, w których odnotowuje się największą liczbą 

skrytek są: Niemcy, z liczbą 427 540 (Groundspeak. Niemcy, 2021) oraz Francja, z liczbą 316 

734 (Geocaching. Francja, 2021). 

 W Polsce również rośnie zainteresowanie geocachingiem, z roku na rok liczba keszy się 

zwiększa (Groundspeak, 2020). Z danych przedstawionych na Wykresie 1, można zauważyć, 

że od 2010 roku (kiedy liczba skrytek wynosiła 776) odnotowuje się ciągły wzrost liczby 

skrytek (do grudnia 2020 r. ich liczba wzrosła o 51 478).  
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Wykres 1. Liczba skrytek w Polsce w latach 2004-2020 

 

Źródło: na podstawie Groundspeak. Statystyki, 2020 

  

 Odnosząc się do danych przedstawiających liczbę skrytek w poszczególnych 

województwach w Polsce, najwięcej znajduje się ich w województwie dolnośląskim. 

W województwie tym powiatem z największą liczbą skrytek jest powiat kłodzki, w którym 

ulokowano 1079 keszy (Groundspeak. Statystyki. Dolnośląskie, 2021), a najmniej skrytek 

znajduje się w województwie podlaskim. W Tabeli 13 przedstawiono dane dotyczące liczby 

skrytek w poszczególnych województwach.  
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Tabela 13. Liczba skrytek w poszczególnych województwach w Polsce  

(stan na listopad 2021 r.) 

Województwo Liczba skrytek 

dolnośląskie 8131 

małopolskie 6575 

śląskie 4780 

kujawsko-pomorskie 4747 

wielkopolskie 4560 

mazowieckie 3834 

pomorskie 3770 

zachodniopomorskie  3726 

warmińsko-mazurskie 2437 

lubuskie  2266 

podkarpackie  2070 

łódzkie  1653 

lubelskie  1451 

opolskie  955 

świętokrzyskie  868 

podlaskie  512 

Źródło: Groundspeak. Statystyki, 2021 

 

 Liczba aktywnych graczy również się zwiększa, co potwierdza, że geocaching w Polsce 

staje się coraz bardziej popularny. W Tabeli 14 przedstawiono dane dotyczące liczby graczy 

oraz liczby skrytek w poszczególnych miesiącach (dane były pobierane przez autorkę od 

czerwca 2019 r. do października 2021 r.).  

 

Tabela 14. Liczba graczy oraz liczba skrytek w poszczególnych miesiącach  

(czerwiec 2019 r. – października 2021 r.) 
 

Aktywne skrytki Użytkownicy 

cze.19 47 828 175 997 

lip.19 48 032 181 037 

sie.19 48 501 183 801 

wrz.19 49 037 185 971 

paź.19 49 078 187 887 

lis.19 48 918 189 075 
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gru.19 48 781 189 914 

sty.20 47 317 191 100 

lut.20 47 013 192 379 

mar.20 47 653 193 599 

kwi.20 49 525 194 256 

maj.20 50 896 196 791 

cze.20 51 663 199 055 

lip.20 52 097 202 736 

sie.20 52 396 206 422 

wrz.20 52 588 209 753 

paź.20 52 502 211 975 

lis.20 52 745 213 464 

gru.20 52 254 214 292 

sty.21 52 383 215 363 

lut.21 52 409 216 105 

mar.21 52 883 217 718 

kwi.21 53 707 219 045 

maj.21 54 004 222 605 

cze.21 54 868 224 679 

lip.21 55 054 232 237 

sie.21 55 582 236 825 

wrz.21 55 390 239 948 

paź.21 55 551 241 248 

Źródło: www.geocaching.pl 

 

 Podsumowując powyższe rozważania, geocaching to zyskująca na popularności gra 

wpisująca się w model gier, które rozgrywają się w świecie rzeczywistym (świat rzeczywisty 

traktuje się jako planszę) za pośrednictwem internetu (Thomas, 2006). Geocaching wymaga 

zaangażowania oraz interakcji z otoczeniem. Gra charakteryzuje się zmiennością, co czyni ją 

wyjątkową, ponieważ potencjałem gry jest to, że doświadczanie gry zależy od kilku 

aspektów: kiedy się gra, gdzie się gra, jak i z kim się gra. Od wyboru miejsca, czasu oraz 

współgraczy zależy jak gra będzie przebiegać i każda decyzja może wpłynąć na charakter gry 

(Houlbrook i Parker, 2020). Na Rysunku 11 zaprezentowano proces gry z uwzględnieniem 

podziału przestrzeni w jakiej gra jest realizowana tj. przedstawiono aktywności 

podejmowane w przestrzeni wirtualnej i w przestrzeni realnej oraz powiązania między nimi. 
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W grze funkcjonują, jak wspomniano, dwa rodzaje graczy - poszukiwacz oraz twórca skrytek, 

każdy z nich może zatem pełnić rolę i poszukiwacza, i twórcy skrytek. W świecie realnym 

dochodzi do tworzenia skrytki: gracz szuka, wybiera i pozyskuje informacje o miejscu, 

następnie tworzy w wybranej lokalizacji skrytkę. Kolejnym krokiem jest publikacja 

w internecie przez twórcę informacji o lokalizacji oraz o miejscu ukrycia skrytki. W internecie 

gracz-poszukiwacz pozyskuje informację o miejscu ukrycia skrytki, po czym w przestrzeni 

realnej szuka danego miejsca. W świecie realnym weryfikuje pozyskane informacje 

w internecie i osobiście doświadcza danego miejsca w świecie rzeczywistym. Po znalezieniu 

skrytki publikuje w internecie informacje o swoich doświadczeniach, spostrzeżeniach, dzieli 

się opiniami. Zarówno w świecie wirtualnym jak i realnym między graczami dochodzi do 

komunikacji.  

 

Rysunek 11. Proces geocachingu z uwzględnieniem podziału na przestrzeń wirtualną 

i realną 

Przestrzeń wirtualna Przestrzeń realna 
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Źródło: opracowanie własne 
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 Geocaching posiada cechy, które niewątpliwie można wykorzystać w promocji regionu. 

Region jest miejscem akcji gry (struktura gry jest ściśle związana z miejscem gry), w której 

wykorzystywane są walory, atrakcje oraz infrastruktura danego obszaru. Co więcej, 

w geocachingu miejsce ma znaczenie lub/i wpływa na grę. Ponadto informacja o miejscu jest 

dostarczana graczom podczas gry, a ciągłość gry, czyli dostępność gry 24 godziny na dobę 

oraz wykorzystywanie nowych technologii oraz urządzeń mobilnych powoduje, że dana 

informacja jest stale dostępna (Neustaedter, Tang i Judge, 2013). Współpraca między 

uczestnikami (Thomas, 2006) umożliwia rozwój gry, przy czym im więcej powstaje skrytek 

w różnych miejscach tym dany obszar jest bardziej atrakcyjny (Neustaedter, Tang i Judge, 

2013). Dlatego coraz więcej polskich miast, regionów, podmiotów w nich zlokalizowanych 

interesuje się możliwościami jej wykorzystania.  

  Geocaching jest wykorzystywany przez instytucje w celu propagowania wiedzy o historii, 

przyrodzie, kulturze itp. czy promocji działalności konkretnych jednostek. Ścieżki 

geocachingowe tworzone są przez muzea, parki narodowe, nadleśnictwa (Ihamäki, 2012b), 

ogrody zoologiczne (Warszawskie Zoo, 2019). Geocaching jako narzędzie komunikacji 

marketingowej regionu umożliwia wykorzystanie walorów regionu do zwiększania 

zainteresowania danym miejscem (Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Boulaire i Hervet, 

2012) i to w taki sposób Muzeum Regionalne w Łukowie postanowiło uczcić 70 rocznicę 

istnienia, tworząc skrytkę mającą na celu prezentację Ziemi Łukowskiej (Powiat Łukowski, 

2020). Natomiast Instytut Śląski stworzył skrytki w trzech ciekawych lokalizacjach w Opolu, 

a graczy organizatorzy zachęcają do dzielenia się informacjami na Facebooku (Instytut Śląski, 

2021). Kolejnym przykładem jest stworzenie skrytki przez Bydgoskie Centrum Informacji oraz 

serwis wirtualneszlaki.pl. Skrytka ma na celu propagowanie informacji o tym, że przez 

Bydgoszcz przechodzi 18 południk, skrytka została zatem utworzona na 18 południku, 

a zadania również dotyczą 18 południka (VisitBydgoszcz, 2020). Geocaching był też częścią 

projektu realizowanego przez Gminę Nowa Ruda oraz Parafię Rzymskokatolicką m. Hronov 

współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Eroregionu 

Glacensis. Celem projektu było odnowienie obiektów sakralnych na czesko-polskim 

pograniczu. Przy wszystkich odnowionych obiektach umieszczono skrytki geocachingowe, 

które zawierały materiały promocyjne (Gmina Nowa Ruda, 2017). Geocaching również był 

częścią Festiwalu „Targówek Ludzi” organizowanego przez Urząd Dzielnicy Targówek, mający 

na celu przybliżenie historii oraz dziedzictwa Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego 
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i Zacisza. W ramach Festiwalu Dom Kultury Zacisze wraz ze Stowarzyszeniem Geocaching 

Warszawa zorganizowano spacer ścieżką geocachingową GEO-ZACISZE (Zakład 

Gospodarowania, 2021).  

 Powyższe przykłady ilustrują potencjał geocachingu i powolne zainteresowanie nim 

w polskich samorządach. Gra może przy tym pełnić funkcję nie tylko promocyjną, ale 

umożliwia szerszą komunikację z grupami docelowymi. 

 

2.3 Cechy geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

 Wzajemna wymiana informacji jest istotą skutecznej komunikacji marketingowej. Dialog 

między uczestnikami komunikacji marketingowej jest możliwy za pomocą odpowiednich 

narzędzi (Lagrosen, 2005). Skuteczne narzędzie powinno przyczyniać się do zdobycia uwagi 

odbiorcy oraz zachęcać do wysłania informacji zwrotnej, co za tym idzie umożliwiać 

interakcję (Karabag, Yavuz i Berggren, 2011). Interakcja między uczestnikami komunikacji 

marketingowej XXI wieku to wymiana informacji na wielu płaszczyznach: nadawca-odbiorca, 

odbiorca-odbiorca, odbiorca-nadawca, jeden do wielu, wielu do jednego, wielu do wielu 

(Hays, Page i Buhalis, 2012). Wśród determinant skutecznej komunikacji marketingowej 

można wymienić wykorzystanie takiego narzędzia, które skutecznie zostanie zintegrowane 

z życiem codziennym odbiorcy przekazu, co wpłynie na wspomnianą interakcję oraz 

zaangażowanie (Zinnbauer i Honer, 2011). Zaangażowanie, lojalność, motywowanie 

odbiorców do tworzenia oferty, tworzenie interakcji i długotrwałej relacji, możliwość 

sprzężenia zwrotnego są kluczem w skutecznej komunikacji marketingowej regionu. Jak 

podsumowują Sever, Sever i Kuhzady (2015, s. 195) „ludzie nie są tylko odbiorcami, którzy 

czytają informację, ale i twórcami”. W niniejszej pracy doktorskiej podjęto próbę 

zidentyfikowania determinant skuteczności narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

jakim jest geocaching. Geocaching mimo rosnącej popularności, jest jeszcze grą mało 

powszechną w komunikacji marketingowej regionów (szerzej na ten temat w podrozdziale 

2.4). Jest przy tym grą innowacyjną, łączącą świat wirtualny z rzeczywistym, tworzoną 

z inicjatywy samych uczestników, którzy są zaangażowani w przekazywanie informacji 

o miejscu gry. Aby jednak zastosowanie tego narzędzia było skuteczne, konieczne jest 

zdefiniowanie warunków, jakie muszą zostać spełnione podczas jego wdrażania i stosowania. 

Stąd punktem wyjścia powinna być analiza cech geocachingu. Narzędzia skutecznej 

komunikacji marketingowej to bowiem takie, które posiadają odpowiednie cechy, do których 
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można przykładowo zaliczyć: nadawcę komunikatu jako wiarygodne źródło (Belch i Belch, 

2014) oraz możliwości interakcji (Vargo i Lusch, 2004; Karabag, Yavuz i Berggren, 2011; Belch 

i Belch, 2014). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury, w Tabeli 15 przedstawiono 

zestawienie cech jakimi powinno charakteryzować się skuteczne narzędzie komunikacji 

marketingowej oraz cechy geocachingu, które korespondują z tymi cechami. 

 

Tabela 15. Zestawienie cech skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej oraz 

odpowiadające im cechy geocachingu  

Cechy skutecznego narzędzia komunikacji Cechy geocachingu jako skutecznego narzędzia 
komunikacji marketingowej regionu 

Obie strony procesu komunikacji powinny 
wyrażać chęć porozumiewania się (Belch 
i Belch, 2014). 

Gracze chcą uczestniczyć w komunikacji 
marketingowej regionu (O’Hara, 2008; Neustaedter, 
Tang i Judge, 2010; Schneider, Silverberg i Chavez, 
2011). 

Nadawca w percepcji odbiorcy powinien być 
wiarygodnym źródłem informacji (Belch 
i Belch, 2014). 

Uczestnicy tworzący informację są wiarygodnym 
źródłem informacji, ponieważ dobrze znają miejsce, 
w którym tworzą skrytkę (Neustaedter, Tang i Judge, 
2010). 

Informacje powinny być przekazywane 
w sposób logiczny, rzetelny (Prahala 
i Ramaswamy, 2004). 

Informacja w grze zawiera obszerny, rzetelny opis 
danego miejsca (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). 

Odbiorca powinien być zaangażowany 
w komunikację (Wise i Hogenhaven, 2008; 
Karabag, Yavuz i Berggren, 2011; Armstrong 
i Kotler, 2012; Slijepcevic i Radojević, 2018). 

Gracz jest zaangażowany w tworzenie komunikatu, 
tworzenie oferty (Linaza, Gutierrez i Garcia, 2014; 
Banasik i Fiszer, 2014; Xu i in., 2016). 

Budowanie poczucia 
współodpowiedzialności, pozyskanie 
lojalności (Govers, 2013; Zenker, Braun 
i Peterson, 2017; Glińska, 2017; Rebelo, 
Mehmood i Marsden, 2020). 

Gracze czują się odpowiedzialni za rzetelne 
przekazywanie informacji o regionie (O’Hara, 2008). 

Umożliwienie interakcji (Vargo i Lusch, 
2004; Karabag, Yavuz i Berggren, 2011; 
Belch i Belch, 2014). 

Gra ma charakter interaktywny (Ihamäki, 2015b; 
Ihamäki, 2012a). 
Gra jest interaktywna, umożliwia zarówno kontakt 
uczestników z twórcą gry, jak i kontakt pomiędzy 
samymi uczestnikami, a w sytuacji, gdy gra jest 
zorganizowana w terenie, dodatkowo dochodzi do 
interakcji z otoczeniem (Kapoun, 2016). 

Pozyskiwanie sprzężenia zwrotnego 
(Lagrosen, 2005). 

Gra umożliwia przesyłanie komunikatu zwrotnego 
(O’Hara, 2008; Cook, 2008; Luca i Bertolt, 2012; 
Neustaedter, Tang i Judge, 2013; Kapoun, 2016). 

Stworzenie więzi z marką (Constantinides 
i Foundtain, 2008). 

Gra umożliwia budowanie doświadczeń i relacji 
z regionem (Kennedy-Eden i Gretzel, 2012). 

Budowanie zaufania między uczestnikami 
komunikacji, pozyskanie zaufania odbiorcy 
(Smith, 2003; Gambetti i Grafigna, 2010). 

Geocaching umożliwia budowanie zaufania między 
uczestnikami (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b). 

Zintegrowanie z życiem codziennym 
odbiorcy przekazu (Zinnbauer i Honer, 
2011). 

Gra ingeruje w ich codzienne życie (Ihamäki, 2014), 
przez samych graczy jest traktowana jako część życia 
codziennego, niekiedy granica między grą a życiem się 
zaciera (Ihamäki, 2012a). 

Informacja przekazywana w odpowiednim Informacja o danym miejscu, trafia do uczestnika 
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miejscu i czasie (Thomas, 2006). w momencie, kiedy jest potrzebna i będzie 
wykorzystana, a ponadto sam uczestnik jest 
zainteresowany otrzymywaniem takiej informacji 
(O’Hara, 2008). 

Dwukierunkowa komunikacja z otoczeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym (Zalech, 
2013). 

Geocaching jako narzędzie wysyłania i odbierania 
informacji (O’Hara, 2008). 

Dostępność informacji (Olender-Skorek 
i Wydro, 2007). 

Informacja dostępna 24h/dobę, cały rok (Telaar, 
Krüger i Schöning, 2014). 

Informacja wykorzystywana do celów nie 
tylko informacyjnych, ale także 
edukacyjnych czy marketingowych 
(Falkiewicz, 2002). 

Geocaching ma charakter edukacyjny (Schneider,  
Silverberg i Chavez, 2011; Telaar, Krüger i Schöning, 
2014; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Ihamäki, 2015a; 
Vartiainen i Tuunanen, 2016; Majdak i Świder, 2016; 
Heljakka i Ihamäki, 2017; Heljakka i Ihamäki, 2019). 
Geocaching ma charakter marketingowy - umożliwia 
prezentowanie walorów regionu, zwiększa ruch 
turystyczny (Grey, 2007; O’Hara, 2008; Schneider 
i Chavez, 2010; Ihamäki, 2012b; Santos i in., 2012; 
Linaza, Gutierrez i Garcia, 2014). 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Geocaching może być wykorzystywany jako narzędzie komunikacji (Ihamäki, 2012a), 

ponieważ spełnia cztery funkcje: umożliwia komunikację, dzielenie się treścią, tworzenie 

treści oraz tworzenie sieci kontaktów (Cook, 2008). Przepływ informacji przy wykorzystaniu 

geocachingu został przedstawiony na Rysunku 12, gdzie wyróżnić można dwie przestrzenie 

gry: 1) przestrzeń fizyczną, czyli otoczenie rzeczywiste, w którym użytkownicy się poruszają, 

a skrytki są ukrywane oraz 2) przestrzeń technologiczną, rozumianą jako otoczenie wirtualne, 

w którym wykorzystywane są nowe technologie niezbędne do realizacji gry. Przepływ 

informacji rozpoczyna się od momentu utworzenia skrytki i opublikowania informacji na 

stronie obsługującej grę. Następnie dane pobierane są przez użytkownika na dwa sposoby, 

poprzez stronę internetową www.geocaching.com lub inne źródło (inne strony internetowe 

obsługujące geocaching) albo poprzez aplikacje przy wykorzystaniu urządzenia GPS. 

Natomiast użytkownik może wysłać informację zwrotną jedynie poprzez stronę internetową 

www.geocaching.com lub inne strony obsługujące grę, ponieważ urządzenia GPS nie 

posiadają funkcji przesyłania informacji zwrotnej. 
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Użytkownik 

Strony internetowe 

obsługujące grę 

 

Rysunek 12. Przepływ informacji za pośrednictwem geocachingu 

Źródło: Gram-Hansen, 2009, s. 2. 

 

 Z kolei model interakcji między uczestnikami geocachingu (Rysunek 13) został 

przedstawiony przez Telaara, Krügera i Schöninga (2014), którzy wyodrębnili dwa typy 

graczy: gracza A oraz gracza B. Gracz A tworzy skrytkę, ukrywa ją i ustala współrzędne, po 

czym publikuje opis oraz dane lokalizacyjne na stronie internetowej obsługującej grę. Gracz B 

jest uczestnikiem, który szuka skrytek oraz pobiera informacje o keszach ze strony 

internetowej, następnie komentuje swój udział, publikuje opinie, dzieli się odczuciami itp. 

Model ten przedstawia interakcję jaka zachodzi w geocachingu oraz sposób w jaki informacja 

przepływa między uczestnikami gry. 
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Rysunek 13. Model interakcji w geocachingu 

 

 
Źródło: Telaar, Krüger i Schöning, 2014, s. 4. 

 

 Charakter gry pozwala na zamianę ról odgrywanych w grze. Oznacza to, że twórca skrytek 

(nadawca informacji) może grać jako poszukiwacz (odbiorca informacji) i odwrotnie (Skinner, 

Sarpong i White, 2018). W szumie informacyjnym, który jest spowodowany nadmiarem 

informacji istotą jest zaangażowanie odbiorców w komunikację, co wiąże się z ich 

zaangażowaniem w tworzenie komunikatu. Geocaching jest narzędziem, które umożliwia 

interakcję z odbiorcą a ponadto pozwala odbiorcy na tworzenie informacji oraz daje 

możliwość odpowiedzi na odebraną informację. W przypadku geocachingu to użytkownicy 

tworzą komunikaty, to gracze odpowiadają za treść umieszczając na stronach opisy, zdjęcia, 

informacje, przez co gracz jest zaangażowany w tworzenie komunikatu (Linaza, Gutierrez 

i Garcia, 2014). Z badań przeprowadzonych przez O’Harę (2008) wynika, że uczestnicy z góry 

wiedzą, że nie będą tylko poszukiwaczami, ale chcą uczestniczyć w tworzeniu skrytek, chcą 

przekazywać informację innym uczestnikom gry. W Tabeli 16 przedstawiono przegląd 
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wyników badań dotyczących zachowań i motywów osób tworzących skrytki, z których 

wynika, że uczestnicy gry chętnie angażują się w tworzenie treści, a ich celem jest 

przedstawienie ciekawych miejsc, zaprezentowanie historii, kultury oraz przekazanie wiedzy 

o danym miejscu innym uczestnikom. Uczestnicy przed stworzeniem skrytki chcą dobrze 

poznać dane miejsce i jego walory, dlatego przed ukryciem kesza wybierają się na spacery by 

je dokładnie poznać. Oznacza to, że twórcy skrytek chcą pokazać innym uczestnikom miejsca, 

które dobrze znają i są im emocjonalnie bliskie (Neustaedter, Tang i Judge, 2010). 

 

Tabela 16. Zachowania i motywy osób tworzących skrytki dotyczące komunikacji 

marketingowej regionu 

Opinie osób tworzących skrytki w aspekcie komunikacji 
marketingowej regionu 

Źródło 

Tworzą skrytki w miejscach z ich punktu widzenia niedocenionych, 
które zasługują na uwagę. 

Balzan i Debono, 2018 

Zakładają skrytki w takich miejscach, aby przekazać wartościową 
informację o danym miejscu, geocaching daje im możliwość 
upowszechniania i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. 

O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang 
i Judge, 2010; Schneider, Silverberg 
i Chavez, 2011; Majdak i Świder, 
2016 

Chcą pokazać otoczenie z własnej perspektywy, chcą pokazać piękno 
konkretnego miejsca. 

Ihamäki, 2013; Neustaedter, Tang 
i Judge, 2013 

Traktują geocaching jako narzędzie umożliwiające przedstawianie 
historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 
2015a 

Graczom podoba się, gdy historia, kultura jest dostępna i widoczna 
dla innych. 

Ihamäki, 2015a 

Źródło: opracowanie własne  

 

 W XXI wieku miliony ludzi kontaktuje się ze sobą za pośrednictwem internetu, przesyłając 

sobie informacje, rozmawiając, tworzą społeczności często o charakterze międzynarodowym 

(Neustaedter, Tang i Judge 2010). Nowe technologie pozwalają na interakcje ze światem 

rzeczywistym, internet skrócił bowiem dystans i daje możliwość komunikacji na odległość, 

dzięki sieci tworzone są społeczności, które mają ze sobą stały kontakt (Ihamäki, 2015b). 

Poprzez geocaching tworzą się grupy dyskusyjne o różnych tematykach (Ihamäki, 2017), 

łączące uczestników w różnym wieku z różnych państw (Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 

2013), którzy tworzą swoją społeczność o głębokich relacjach (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 

2015b). Komunikacja za pomocą geocachingu odbywa się w dużej mierze właśnie poprzez 

tworzenie sieci kontaktów, a do interakcji między uczestnikami dochodzi na forach, chatach, 

czy poprzez strony internetowe (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b). Poszczególne instytucje 

na stronach obsługujących grę publikują linki, które odsyłają do ich własnych stron 
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internetowych (Battista i in., 2016). Podczas gry tworzone są fora tematyczne, gdzie 

odbywają się dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń (Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 

2013). Uczestnicy oprócz logowania, piszą komentarze, publikują zdjęcia, swoje opinie, 

rekomendacje i odczucia (O’Hara, 2008). Gracze wykorzystują serwery do korespondencji 

prywatnej i w ten sposób łatwiej jest im się komunikować z innymi, dzielić się informacjami 

czy udostępniać pliki (Neustaedter, Tang i Judge, 2010). To właśnie fora i chaty umożliwiają 

stworzenie sieci kontaktów oraz stanowią źródło informacji dla innych uczestników gry 

(Ihamäki, 2012a).  

 Integralną częścią szukania skrytek jest poznawanie nowych miejsc, co zostało 

potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez O’Harę (2008). Ankietowani przyznali, 

że geocaching daje im możliwość eksploracji i odkrywania nowych, ciekawych, z ich punktu 

widzenia, regionów. Co więcej możliwość odkrywania nowego, nieznanego terenu jest 

aktywnością oczekiwaną przez graczy (O’Hara, 2008). W Tabeli 17 na podstawie przeglądu 

literatury przedstawiono wyniki badań dotyczące opinii i oczekiwań graczy w odniesieniu do 

geocachingu. Z badań wynika, że uczestnicy oczekują, aby geocaching pełnił funkcje: 

informacyjną, edukacyjną, poznawczą. Uczestnicy traktują geocaching jako źródło wiedzy 

o regionie (Falcao, Damasio i Melo, 2014; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Heljakka i Ihamäki, 

2017). 

 

Tabela 17. Opinie graczy dotyczące informacyjnej, edukacyjnej i poznawczej funkcji  

  geocachingu 

Opinie graczy Źródło 

Geocacherzy chcą, aby opis skrytek zawierał informacje 
o regionie i atrakcjach regionu czy o nadchodzących 
wydarzeniach. Uczestnicy chcą, aby dzięki grze mogli poznawać 
miejsce, w którym się znaleźli. 

Telaar, Krüger i Schöning 2014; Cord i in., 
2015; Rowland, 2016 

Geocaching daje możliwość nauki o historii (naturalnej, lokalnej 
itp.), kulturze, etnografii. 

Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; 
Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, 
Damasio i Melo, 2014; Ihamäki, 2015a; 
Vartiainen i Tuunanen, 2016; Majdak 
i Świder, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2017; 
Heljakka i Ihamäki, 2019  

Geocaching jest narzędziem poznawania i eksploracji regionu, 
poznawania nowych miejsc. 

Gentry, 2006; O’Hara, 2008; Gram-
Hansen, 2009; Rosier i Yu, 2011; Telaar, 
Krüger i Schöning, 2014; Ihamäki, 2014; 
Falcao, Damasio i Melo, 2014; Vartiainen 
i Tuunanen, 2016; Falcao, Damasio i Melo, 
2017; Robinson i Hardcastle, 2016; 
Heljakka i Ihamäki, 2017; Balzan i Debono, 
2018; Dolińska, Smoliński i Grzelak-
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Kostulska, 2018; Heljakka i Ihamäki, 2019 

Geocaching jest narzędziem do pokazywania regionu 
przyjaciołom. 

Xu i in., 2016 

Geocacherzy cenią sobie w geocachingu to, że skrytki są ukryte 
na wszystkich kontynentach, co daje im możliwość 
eksplorowania różnych miejsc. 

Garney i in., 2016 

Dla uczestników ważna jest możliwość eksperymentowania 
z nowymi rzeczami. 

Vartiainen i Tuunanen, 2016 

Uczestnicy poznają swoje otoczenie z innej perspektywy, 
zauważają to czego nie dostrzegali wcześniej. 

Locke i in., 2018 

Dla uczestników ważne jest doświadczenie czegoś nowego. Schneider, Silverberg i Chavez, 2011 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Skrytki tworzone są w różnych miejscach zachęcając do ich odwiedzania a dodatkowo 

opisy skrytek dotyczą różnych tematów. Van Aart, Wielinga i van Hage (2010) wyszczególnili 

informacje, jakie mogą być przekazywane odbiorcom za pośrednictwem aplikacji 

wykorzystujących geolokalizację, mogą one dotyczyć: wydarzeń; biografii: osób związanych 

z danym miejscem, artystów, muzyków, polityków; dzieł sztuki; architektury; zabytków; 

miejsc historycznych. Potwierdza to dokonany przegląd studiów na temat geocachingu 

(Tabela 18), z którego wnioskować można, że skrytki dotyczą konkretnych tematów 

związanych z dziedzictwem przyrodniczym, walorami historycznymi, niekiedy właściciele 

skrytek chcą zwrócić uwagę na ciekawe obiekty i miejsca, a samo ukrywanie skrytek ma 

również na celu przedstawienie działalności, która jest prowadzona w danym miejscu np. 

przez jednostki kultury, przemysłowe, komercyjne, transportowe czy użyteczności publicznej 

(Neustaedter, Tang i Judge 2013; Samołyk, 2013; Ihamäki, 2013; Majdak i Świder, 2016; 

Buccitelli, 2017; Balzan i Debono, 2018; Heljakka i Ihamäki, 2018). 

 

Tabela 18. Tematy poruszane w opisach skrytek 

Tematy poruszane w opisach skrytek Źródło 

historia (regionu, miasta, zabytków, 
pojedynczych miejsc) 

O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; Ihamäki, 
2015b; Ihamäki, 2015a; Kapoun, 2016; Vartiainen 
i Tuunanen, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2019 

przyroda, życie dzikich zwierząt, piękno 
natury, flora, fauna 

O’Hara, 2008; Rosier i Yu, 2011; Ihamäki, 2013, Schneider 
i Jadczakova, 2016 

działalność miejsc kultury, jednostek 
przemysłowych, komercyjnych, 
transportowych, użyteczności publicznej 
(restauracje, hotele) 

Ihamäki, 2013; Neustaedter, Tang i Judge 2013; Samołyk, 
2013; Majdak i Świder, 2016; Buccitelli, 2017; Heljakka 
i Ihamäki, 2018; Balzan i Debono, 2018 

wydarzenia, celebracja świąt (lokalne 
wydarzenia) 

Gram-Hansen, 2009; Buccitelli, 2017 

informacje o kolekcjach dzieł sztuki Heljakka i Ihamäki, 2017; Heljakka i Ihamäki, 2018; Heljakka 
i Ihamäki, 2019 

informacje o dziełach muzycznych  Neustaedter, Tang i Judge, 2013 
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dziedzictwo kulturowe, folklor Gram-Hansen, 2009; Santos i in., 2012; Boulaire i Hervet, 
2012; Buccitelli, 2017 

działalność muzealna (wystawy, kolekcje) Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 2012b, Ihamäki, 2015a; 
Majdak, Świder, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2017; Heljakka 
i Ihamäki, 2018 

promocja filmów związanych z określonym 
miejscem 

Gram-Hansen, 2009 

działalność artystyczna Heljakka i Ihamäki, 2017; Heljakka i Ihamäki, 2018 

atrakcje regionu, ścieżki rowerowe, miejsca 
rekreacyjne, architektura 

Gram-Hansen, 2009; Vitale i in., 2012; Vitek, 2012; Heljakka 
i Ihamäki, 2017; Heljakka i Ihamäki, 2018; Heljakka 
i Ihamäki, 2019 

biografie osób Gram-Hansen, 2009; Heljakka i Ihamäki, 2018 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Skrytka może być utworzona w dowolnym miejscu, lecz według regulaminu istnieje kilka 

zasad, zgodnie z którymi należy postępować: 1) należy chronić środowisko (zakaz tworzenia 

skrytek w miejscach chronionych); 2) należy przestrzegać lokalnego prawa (nie należy 

zakładać skrytek w miejscach prywatnych, bądź w miejscach do których jest zakaz wstępu); 

3) skrytki muszą być od siebie oddalone o 161 metrów (Geocaching, regulamin, 2021). 

W Tabeli 19 przedstawiono typy miejsc, w których tworzone są skrytki. I tak na przykład, kesz 

może zostać zlokalizowany np. w muzeum, a treść może przedstawiać informację 

o kolekcjach znajdujących się w konkretnym gmachu (Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 2012b; 

Ihamäki, 2015a; Heljakka i Ihamäki, 2017; Majdak i Świder, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2018).  

 

Tabela 19. Miejsca ukrycia skrytek 

Miejsca ukrycia skrytek Źródło 

zabytki Santos i in., 2012; Kapoun, 2016; Majdak i Świder, 2016 

miejsca kultury Ihamäki, 2013; Majdak i Świder, 2016 

miejsca przyrodnicze, grunty orne, 
pastwiska, lasy 

Neustaedter, Tang i Judge 2010; Santos i in., 2012; Neustaedter, 
Tang i Judge, 2013; Balzan i Debono, 2018 

punkty widokowe Majdak i Świder, 2016 

uczelnie, kampusy uczelniane Neustaedter, Tang i Judge, 2010; Ihamäki, 2015a 

miejsca rekreacyjne np. tereny 
sportowe, zielone, ścieżki rowerowe, 
szlaki turystyczne, parki 

O’Hara, 2008; Gram-Hansen, 2009; Rosier i Yu, 2011; Santos i in., 
2012; Vitale i in., 2012; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; Samołyk, 
2013; Schneider i Jadczakova, 2016; ; Heshmat i in., 2018; Balzan 
i Debono, 2018 

miejsca atrakcyjne: fontanny, mosty, 
posągi 

Majdak i Świder, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2017; Heshmat i in., 
2018 

jednostki przemysłowe, komercyjne, 
transportowe, kopalnie, fabryki, 
restauracje  

Santos i in., 2012; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; Ihamäki, 2013; 
Balzan i Debono, 2018 

miejsca historyczne, miejsca pamięci, 
cmentarze 

Hansen, 2009; Santos i in., 2012; Ihamäki, 2013; Ihamäki, 2013; 
Gram-Vartiainen i Tuunanen, 2016; Majdak i Świder, 2016; 
Rowland, 2016; Kapoun, 2016 

miejsca użyteczności publicznej, 
ratusze 

Samołyk, 2013; Ihamäki, 2015a; Heljakka i Ihamäki, 2018 
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parkingi hotelowe Rosier i Yu, 2011; Ihamäki, 2012b; Schneider i Jadczakova, 2016 

miejsca wpisane na listę UNESCO Heljakka i Ihamäki, 2018 

projekty ochrony przyrody  Ihamäki, 2013 

kościoły Ihamäki, 2015a; Majdak i Świder, 2016 

przy drogach Balzan i Debono, 2018 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Geocaching jest grą, której celem jest zintegrowanie z życiem codziennym uczestnika 

(Zinnbauer i Honer, 2011). Dlatego też można uznać, że geocaching wpisuje się w koncepcję 

grywalizacji, polegającej na wykorzystywaniu elementów gier w życiu codziennym 

w kontekście niezwiązanym z uczestnictwem w grze. Grywalizacja polega na rywalizacji 

między uczestnikami w świecie realnym a charakter grywalizacji ma zmotywować 

uczestników do oczekiwanego działania (Deterding i in. 2011), osiągania oczekiwanych celów 

(Nicholson, 2015; Sever, Seve i Kuhzady, 2015), do rozwiązywania problemów oraz do 

zaangażowania odbiorców. Grywalizacja to nie gra, a mechanizm wykorzystujący elementy 

gry, aby zmotywować do zaangażowania w kontekście niebędącym grą. Grywalizacja to 

wykorzystywanie takich elementów gry jak: zdobywanie poziomów, odznak, nagród, 

zbieranie punktów, a dla aktywnych, lojalnych uczestników możliwość zdobycia wyższego 

statusu (Deterding i in. 2011).  

 Ponadto geocaching umożliwia poznanie otaczającej rzeczywistości, umożliwia dotarcie 

do miejsc, które nie są opisywane w przewodnikach, zachęca do samodzielnego zwiedzania, 

poznawania rzeczywistości i odwiedzania ciekawych miejsc. Geocaching wpisuje się w trend 

związany z poszukiwaniem autentyczności, polegający na umożliwieniu poznawania oraz 

doświadczenia rzeczywistego życia, niewykreowanego dla potrzeb np. turystyki. Uczestnicy 

doświadczają naturalnych sytuacji, biorą udział w lokalnych uroczystościach, poznają 

zwyczaje lokalnych mieszkańców, doświadczają sytuacji, które nie zostały przygotowane dla 

masowego turysty, sytuacje te cechuje autentyzm (MacCannell, 1999). Odbiorcy komunikacji 

marketingowej regionu XXI wieku poszukują przygód, pragną eksperymentować, zdobywać 

doświadczenia (Skinner, Sarpong i White, 2018). Dodatkowo oczekują aktywnych form 

poznawania otoczenia (Bijak, 2016), dlatego ścieżki geocachingowe prowadzą uczestników 

do miejsc ciekawych, wyjątkowych, ale niekiedy nie będących na trasie turystycznej. 

Oczekiwanie aktywności oraz chęć zaangażowania również wpływają na autentyczność, 

ponieważ zaangażowanie gracza oznacza, że uczestnik jest otwarty, chętny i gotowy, aby 

doświadczać (Reisinger i Steiner, 2006). Według Belhassena, Catona i Stewarta (2008) 
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zaangażowanie wraz z przekonaniami oraz odwiedzanym miejscem stanowią trzy elementy, 

jakie wpływają na postrzeganie autentyczności. Tym samym geocaching jest grą 

o charakterze eksploracyjnym, zachęcającym do poszukiwań autentyczności. Ponadto dzięki 

nowym technologiom istnieje możliwość zaprezentowania rzeczywistości w sposób 

innowacyjny, poprzez wzbogacenie o elementy wirtualne, a dodatkowo połączenie 

z geolokalizacją umożliwia stworzenie nowoczesnych przewodników po regionie. Informacje 

te przekazywane są w czasie rzeczywistym, i co więcej, dopasowane do aktualnej lokalizacji 

i dostarczane odbiorcy, co daje możliwość regionom zwiększenie przewagi konkurencyjnej 

(Attila i Banyai, 2012). Aspekt dobrze zaprojektowanej gry cyfrowej jest istotny dla 

uczestników geocachingu, to dzięki nowym technologiom, uczestnicy czerpią radość z gry, 

ponieważ mogą uczestniczyć w dwóch światach - w realnym i wirtualnym (Ihamäki i Luimula, 

2013b).  

 Geocaching oferuje zatem wiele możliwości jako narzędzie komunikacji marketingowej 

regionu a przede wszystkim wspomaga cele owej komunikacji tj. przyczynia się do: 

• zwiększania wiedzy odbiorców o regionie oraz o ofercie regionu (Rosier i Yu, 2011; 

Ihamäki, 2015b; Kapoun, 2016), 

• prezentowania walorów danego miejsca (Grey, 2007; Ihamäki, 2012b; Santos i in., 

2012), 

• kształtowania i poprawy wizerunku (Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Mendes, 

Rodrigues i Rodrigues, 2013; Rowland, 2016), 

• zwiększania ruchu turystycznego (O’Hara, 2008; Schneider i Chavez, 2010; Linaza, 

Gutierrez i Garcia, 2014), 

• zaangażowania odbiorców w komunikację (Banasik i Fiszer, 2014; Xu i in., 2016), 

• umożliwienia interakcji między uczestnikami, przesyłania sprzężenia zwrotnego 

(Cook, 2008; O’Hara, 2008; Luca i Bertolt, 2012; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; 

Kapoun, 2016), 

• kształtowania zainteresowań, budowania doświadczeń (Boulaire i Hervet, 2012; Xu 

i in., 2016), 

• wzrostu atrakcyjności regionu (Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Boulaire 

i Hervet, 2012). 



89 
 

 Z punktu widzenia zarządzania procesem komunikacji marketingowej, istotne jest to, że 

wykorzystanie geolokalizacji pomaga użytkownikom w znalezieniu miejsc, które ich 

interesują oraz umożliwia orientację w przestrzeni (van Aart, Wielinga i van Hage, 2010), co 

sami uczestnicy cenią (Schaal i Lude, 2015). Geolokalizacja dodatkowo umożliwia 

kontrolowanie efektów, poprzez sprawdzanie liczby osób odwiedzających skrytkę. 

Geocaching daje możliwość monitorowania liczby odwiedzających dane miejsce, ponieważ 

jak wspomniano uczestnik znajdujący skrytkę jest zobligowany do opublikowania tego faktu 

na stronie internetowej. Tym samym twórca skrytki otrzymuje na bieżąco informacje 

dotyczące liczby osób, które odwiedziły miejsce ukrycia geocacha (Schneider i Jadczakova, 

2016).  

 Geocaching traktowany jest jako atrakcyjna forma turystyki dla samych turystów, jak i dla 

promocji regionu. Gry terenowe (typu geocaching) mogą zmienić pogląd turystów na 

podróżowanie, zachęcają do eksploracji „zejścia z utartego szlaku” (Dolińska, Smoliński 

i Grzelak-Kostulska, 2018, s. 242). Z badań autorów wynika, że według 85% respondentów 

geocaching jest dobrym sposobem na poznawanie danego terenu oraz na promocję regionu, 

natomiast 46% ankietowanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że lokalizacja 

dużej liczby skrytek geocachingu może zostać wykorzystana do promocji regionu  

(s. 246-247). Dodatkowo uczestnicy gry traktują geocaching jako formę promocji i sposobu 

na interpretację regionu oraz uważają, że geocaching jest ciekawszym sposobem promocji 

niż bilbordy czy broszury informacyjne (Boulaire i Hervet, 2012). 

 Podsumowując powyższe rozważania, można założyć, że geocaching jako gra edukacyjna 

wykorzystywana w komunikacji marketingowej regionu może przyczynić się do 

informowania o regionie, budowy atrakcyjnego wizerunku regionu i zaangażowania 

odbiorców. Warto nadmienić, że gra jest także źródłem danych o obecnych i potencjalnych 

grupach docelowych. Geocaching umożliwia bowiem pozyskanie informacji o samych 

odbiorcach, ich upodobaniach, preferencjach, ich aktywnościach, zachowaniach, 

priorytetach (Balzan i Debono, 2018).  

 Istotne jest przy tym określenie specyficznych, pożądanych cech gry, które będą wpływać 

na rzeczywistą skuteczność tego narzędzia oraz poziom jego wykorzystania przez 

odpowiednie jednostki w regionach.  
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2.4 Geocaching w opinii przedstawicieli polskich regionów – wnioski z badań własnych 

 Rozważania niniejszej pracy doktorskiej dotyczą komunikacji marketingowej regionu. 

W pracy pod pojęciem region przyjmuje się obszar województwa. Zasady geocachingu nie 

określają barier lokalizacyjnych, gra rozgrywa się na dużej przestrzeni, gracze tworzą skrytki 

na rozległych obszarach, a ścieżki geocachingowe przeprowadzają uczestnika po określonej 

lokalizacji, która znajduje się na większym obszarze. Stąd najbardziej odpowiednim 

terytorium do analizy potencjału geocachingu wydaje się być województwo. 

 Oceny możliwości wykorzystywania geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem (cel 1) dokonano 

poprzez przeprowadzone badania własne o charakterze jakościowym. Metodą badawczą był 

wywiad bezpośredni, a podmiotem badania pracownicy Urzędów Marszałkowskich – 

przedstawiciele departamentów odpowiedzialnych za działania promocyjne, budowanie 

wizerunku województwa oraz/lub zarządzanie marką regionu.  

 Celem badania było pozyskanie opinii pracowników Urzędów Marszałkowskich 

odpowiedzialnych za promocję, budowanie wizerunku województwa oraz zarządzanie marką 

regionu, o potencjale geocachingu w zakresie promowania walorów regionu oraz budowania 

pozytywnego wizerunku województwa i przekazywania informacji o regionie.  

 Ze względu na sytuację pandemiczną, w czasie której przeprowadzono badania, do 

zebrania danych wykorzystano wywiad telefoniczny, który jest jednym z typów wywiadu 

bezpośredniego. Wywiad jest definiowany jako „rozmowa kierowana, w której biorą udział 

co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent (…) jest to rozmowa, poprzez 

którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań” (Sztumski, 1995, 

s. 119).  

 W badaniu wykorzystano scenariusz wywiadu częściowo ustrukturyzowany, składający się 

z przygotowanej wcześniej listy pytań, ale także zakładający możliwość swobodnej 

wypowiedzi. Wywiad częściowo ustrukturyzowany pozwala badaczowi prowadzić wywiad 

według przyjętego scenariusza, ale również badający ma możliwość zadawania dodatkowych 

pytań i pozyskiwania komentarzy (Adams, 2015). Wywiad był wywiadem jawnym 

i indywidualnym, respondenci byli poinformowani o fakcie uczestnictwa w badaniach oraz 

o celu badania. Wywiad został przeprowadzony z przedstawicielami 14 Urzędów 

Marszałkowskich (skontaktowano się z 16 Urzędami Marszałkowskimi, natomiast 

przedstawiciele dwóch Urzędów Marszałkowskich nie wyrazili zgody na udział w badaniu). 
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Próba badawcza wyniosła zatem 88% całej populacji. Podczas badań i pozyskiwania zgody 

poszczególnych Urzędów na udział w badaniu, w 11 Urzędach wyrażono zgodę na udzielenie 

wywiadu ustnego, natomiast w przypadku trzech Urzędów warunkiem uczestnictwa 

w badaniu była możliwość odpowiedzi na pytania w formie pisemnej, tym samym wywiad 

telefoniczny został wsparty ankietą, która została respondentom przesłana za pomocą 

poczty elektronicznej. Sztumski (1995) określił, że podczas wywiadu pytania i odpowiedzi 

mogą być przekazywane w formie ustnej, ale i również w formie pisemnej. Zatem podczas 

przeprowadzania wywiadów pytania mogą być udostępnione respondentom w formie 

pisemnej i w takiej samej formie mogą być przesyłane odpowiedzi. Badanie przeprowadzono 

w okresie od 23 listopada 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.  

 Jak wskazano powyżej, podmiotem badań byli pracownicy Urzędów Marszałkowskich. 

Taki wybór respondentów został podyktowany tym, że według Ustawy o samorządzie 

województwa, samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się: 

promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa (Ustawa o samorządzie 

województwa, rozdział 2, art. 11, § 2 pkt. 8, 1998). Listę respondentów wytypowanych do 

badań stworzono na podstawie danych pobranych z oficjalnych stron internetowych 

Urzędów Marszałkowskich. Sporządzono zatem spis osób (dyrektorów/kierowników 

odpowiedzialnych za zarządzanie marką województwa) do kontaktu zawierający imię 

i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz obejmowane stanowisko. Rozmowy 

przeprowadzono z ośmioma dyrektorami Departamentów odpowiedzialnych za promocję 

województwa i budowanie strategii marki województwa, z czteroma kierownikami 

Oddziałów/Działów w/w Departamentów, którzy odpowiadają za działania promocyjne oraz 

z dwoma oddelegowanymi pracownikami Departamentów. Osoby te zajmują się marką 

regionu, posiadają wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie (Tabela 20).  

 

Tabela 20. Profil respondentów biorących udział w badaniu 

Numer respondenta Stanowisko Departament w Urzędzie Marszałkowskim 

Respondent 1 (R1) Dyrektor Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki 

Respondent 2 (R2) Kierownik Oddziału Promocji 
Marki Regionu 

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 
Gospodarczej 

Respondent 3 (R3) Dyrektor Departament Turystyki 

Respondent 4 (R4) Kierownik Oddziału Turystyki Departament Sportu i Turystyki 

Respondent 5 (R5) Kierownik Działu Marki 
i Wizerunku Województwa, 
Wydział Województwa 

Departament Marszałka 

Respondent 6 (R6) Dyrektor Gabinet Marszałka 
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Respondent 7 (R7) Zastępca Dyrektora Departament Kultury, Promocji i Turystyki 

Respondent 8 (R8) Kierownik Zespołu ds. 
Marketingu Regionu 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Promocji 

Respondent 9 (R9) Pracownik Departament Promocji 

Respondent 10 (R10) Zastępca Dyrektora Departament Koordynacji Promocji 

Respondent 11 (R11) Pracownik Departament Promocji, Sportu i Turystyki 

Respondent 12 (R12) Dyrektor Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu 

Respondent 13 (R13) Dyrektor Gabinet Marszałka 

Respondent 14 (R14) Dyrektor Departament Edukacji, Sportu i Turystyki 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Wywiad został przeprowadzony w oparciu o scenariusz wywiadu składający się z ośmiu 

zagadnień i odpowiadających im pytań (Tabela 21). Poniżej zaprezentowano wyniki badań 

według wskazanych zagadnień. 

Tabela 21. Scenariusz wywiadu 

L.p.  Zagadnienia tematyczne i pytania  

Istota geocachingu 

1 Czy znane jest Państwu pojęcie geocaching? Na czym polega gra? Czym się charakteryzuje? 

Cele komunikacji marketingowej regionu realizowane przy pomocy geocachingu 

2 Jakie cele i w jakim stopniu mógłby pełnić geocaching w odniesieniu do komunikacji marketingowej 
regionu?  
Czy geocaching ma znaczenie w odniesieniu do: 

1) budowania świadomości regionu, 
2) budowania doświadczeń, 
3) zwiększenia wiedzy odbiorców o regionie i ofercie regionu, 
4) prezentowania walorów regionu, 
5) zwiększenia ruchu turystycznego, 
6) umożliwienia interakcji między uczestnikami a otoczeniem, 
7) budowania pozytywnego wizerunku regionu. 

W jakim stopniu? (proszę wskazać) 
1) nie ma znaczenia, 2) małe znaczenie, 3) średnie znaczenie, 4) duże znaczenie, 5) bardzo duże znaczenie. 

Zastosowanie geocachingu 

3 Czy w Państwa regionie, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie lub promocję regionu/marki regionu 
wykorzystują geocaching w swoich działaniach? Jeśli tak to: 

1) Jakie są to jednostki? 
2) Ile jest tych jednostek? 
3) W jakim celu tworzą skrytki geocachingowe? 

Skuteczność geocachingu 

4 Czy uważają Państwo, że geocaching może być skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej 
regionu? 

5 W jakim stopniu według Państwa geocaching jest skutecznym narzędziem promowania regionu?  
(skala od 1-5)  
1) nie ma znaczenia, 2) małe znaczenie, 3) średnie znaczenie, 4) ma znaczenie, 5) duże znaczenie 

6 Kiedy geocaching może być skuteczny? 

Korzyści wykorzystywania geocachingu 

7 Jakie potencjalne korzyści mogłoby przynieść wykorzystanie geocachingu w komunikowaniu walorów 
regionu? 

8 Kto, według Państwa, mógłby stosować geocaching w odniesieniu do komunikacji marketingowej 
regionu? 

Źródło: opracowanie własne 
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Istota geocachingu 

 W pierwszej kolejności określono ogólną znajomość pojęcia „geocaching”. Respondenci 

zapytani czy spotkali się wcześniej z grą terenową jaką jest geocaching, odpowiedzieli, że ten 

rodzaj gry jest im znany (13 respondentów), natomiast jeden respondent przyznał, że nigdy 

wcześniej nie słyszał o geocachingu (R6). Respondenci opisując geocaching uznali, że gra jest 

nowoczesna (R1) lecz niszowa (R4, R5, R7, R10). Jeden z respondentów stwierdził, że 

geocaching jest grą mało rozpowszechnioną (R7). Natomiast gracze są opisywani jako osoby 

lubiące zabawę (R7), pasjonaci (R4), miłośnicy gry w terenie (R10). Respondenci zauważyli, że 

w głównej mierze gra tworzona jest oddolnie, przez uczestników geocachingu (R2, R10, R14). 

W jednym z województw zauważono związek między aktywnością graczy a oddaniem nowej 

atrakcji do użytku - dwa dni po udostępnieniu nowej atrakcji w regionie stworzono w danym 

miejscu skrytkę z informacją o atrakcji (R2). Powyżej opisana sytuacje potwierdza 

przypuszczenie, że uczestnicy gry monitorują zmiany w regionie oraz reagują na nie.  

 

Cele komunikacji marketingowej regionu realizowane przy pomocy geocachingu 

 Następnie badaniu poddano postrzegany/potencjalny stopień osiągania poszczególnych 

celów komunikacji marketingowej za pomocą geocachingu. W tym pytaniu wyszczególniono 

zidentyfikowane wcześniej w literaturze, następujące cele komunikacji marketingowej: 

budowanie świadomości, budowanie doświadczeń, zwiększenie wiedzy odbiorców o regionie 

i ofercie regionu, prezentowanie walorów regionu, budowanie pozytywnego wizerunku 

regionu, zwiększenie ruchu turystycznego, umożliwienie interakcji między uczestnikami 

a otoczeniem. 

 Poza swobodną wypowiedzią, poproszono też o wskazanie jakie znaczenie ma geocaching 

w osiąganiu poszczególnych celów komunikacji marketingowej regionu (w skali od 1 do 5, 

w tym: 1) nie ma znaczenia, 2) małe znaczenie, 3) średnie znaczenie, 4) duże znaczenie, 

5) bardzo duże znaczenie). Z badań wynika, że w największym stopniu geocaching przyczynia 

się do budowania pozytywnego wizerunku regionu - 12 respondentów uznało, że geocaching 

ma bardzo duże lub duże znaczenie w odniesieniu do budowania pozytywnego wizerunku 

regionu. Jeden z respondentów uznał również, że geocaching:  

„(…) ułatwia budowanie wizerunku, dlatego że poprzez tworzenie skrytek 

wskazujemy te atrakcje, które są walorami regionu oraz te, które chcemy 

pokazać, które uważamy, że są potencjałem regionu” (R1). 
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Na drugim miejscu uczestnicy badania wskazali prezentowanie walorów regionu jako 

cel osiągany poprzez geocaching. 12 respondentów uznało, że geocaching ma bardzo duże 

lub duże znaczenie w odniesieniu do prezentowania walorów regionu (R1, R4, R3, R5, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12, R13, R14). Gracze podczas gry poznają region oraz atrakcje w regionie 

(R10). Według respondentów geocaching jest nową formą poznawania i odkrywania regionu, 

co za tym idzie z punktu widzenia zarządzającego regionem geocaching jest interesującym 

narzędziem pokazywania atrakcyjnych miejsc w regionie (R1, R7, R10, R11). 

 Z badań wynika, że geocaching umożliwia prezentowanie regionu, ponieważ: skrytki 

prowadzą w konkretne miejsca i pokazują atrakcje regionu (R7); gra pomaga zwrócić uwagę 

na konkretne miejsce (R11); poprzez geocaching można promować poszczególne atrakcje 

(R11); skrytki dotyczą atrakcji, walorów regionu (R10). 

 Jeden z respondentów uznał, że nie sama skrytka prezentuje walory regionu, ale jej 

poszukiwanie (R3). Tym samym struktura gry umożliwia prezentowanie cech i atrakcji 

regionu. Gra umożliwia także interakcję z regionem, respondenci uznali bowiem w dalszej 

kolejności, że geocaching umożliwia interakcję między uczestnikiem a otoczeniem – 

11 uczestników badania wskazało odpowiedź, że gra w tym aspekcie ma bardzo duże lub 

duże znaczenie (R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14), co zostało skomentowane 

przez jednego z respondentów: 

„Jeśli ja kogoś kieruję w określone miejsce to go tam umiejscawiam, uczestnik 

czynnie zwiedza, sam poznaje otoczenie, osobiście doświadcza” (R1). 

Inny respondent wskazał, że geocaching to sposób, aby uatrakcyjnić rozrywkę uczestnikom, 

oferując przy tym konkretną nagrodę: 

„Tworząc skrytkę dostarczamy graczom formę zabawy (…) miejsce gry można 

traktować jako nagrodę, którą gracz otrzymuje. Gdy gracz znajdzie skrytkę to 

otrzymuje bonus pod postacią ciekawej atrakcji (informacji, miejsca, widoku), 

który może być traktowany jako prezent za udział w grze” (R10). 

Jeden z respondentów uznał, że brakuje tego typu narzędzi promocji, które pozwalają na 

zwiedzanie oraz poznawanie regionu (R11). 

 Następnie w kolejności respondenci wskazali, że poprzez geocaching w dużym stopniu 

mogą być osiągane następujące cele: zwiększenie wiedzy odbiorców o regionie i ofercie 

regionu oraz budowanie doświadczeń uczestników z regionem. 10 uczestników badania 

wskazało, że geocaching w bardzo dużym lub dużym stopniu przyczynia się do zwiększania 
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wiedzy o regionie (R1, R2, R4, R5, R9, R10, R11, R12, R13, R14) oraz do budowania 

doświadczeń (R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R11, R13, R14). 

 Przez respondentów gra uznana została jako skuteczne narzędzie przekazywania 

informacji o regionie. Respondenci uznali, że podczas gry uczestnicy zwiększają swoją wiedzę 

(R1, R2, R4, R5, R10, R11, R14). Jeden z respondentów walor edukacyjny skomentował 

następująco: 

„Podczas gry dajemy wskazówki uczestnikom, przekazujemy informacje 

o regionie. Wskazówki te są pierwszym bodźcem, jaki uczestnik spotyka 

podczas poznawania regionu. Geocaching to taka wędka dla turysty, 

przekazujemy mu pewne informacje następnie turysta sam zgłębia wiedzę, 

sam dalej poszukuje odpowiedzi, nowych miejsc” (R1). 

Powyższe odpowiedzi potwierdzają fakt, że geocaching jest według respondentów dobrym 

narzędziem przekazywania wiedzy o regionie oraz wpisuje się w koncepcję „nauki poprzez 

doświadczanie”.  

 Ponadto geocaching jest grą, która wymaga od uczestników zaangażowania, gracz jest 

zaangażowany podczas szukania informacji w internecie oraz podczas poszukiwań skrytek 

w terenie (R11). Aspekt zaangażowania został skomentowany przez jednego z respondentów 

następująco: 

„Geocacherzy są uczestnikami ambitnymi, skoncentrowanymi na grze, 

zaangażowanymi w grę oraz zdeterminowanymi. Niekiedy pokonują bariery, 

wiele kilometrów czy nawet kontynenty by dotrzeć do miejsca ukrycia skrytek. 

Wykorzystując geocaching jako element promocji, kierujemy komunikat do 

określonej grupy docelowej, do uczestników gry, których celem jest 

doświadczanie, poznawanie nowych miejsc. Geocaching w przypadku 

promocji jest sposobem dotarcia do ambitnej grupy” (R3). 

 Osoby zarządzające regionem traktują geocaching jako narzędzie umożliwiające 

zorganizowanie przyjezdnym pobytu, przy okazji prezentując i zapraszając do eksplorowania 

atrakcji regionu. Poprzez geocaching przyjezdni doświadczają konkretnych miejsc w sposób 

zorganizowany. Ponadto przyjezdni chcą otrzymać w jednym miejscu ofertę regionu, co jest 

możliwe za pomocą geocachingu. Geocaching może posłużyć zatem do organizacji 

i uatrakcyjnienia wycieczek (R11). Jedne z respondentów uznał natomiast: 
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„Geocaching umożliwia zorganizowanie pobytu, podczas którego uczestnicy 

doświadczają miejsc. Natomiast poprzez osobiste doświadczanie uczestnicy 

poznają więcej. Dodatkowo organizacja pobytu graczom przy wykorzystaniu 

geocachingu usprawnia organizowanie tripów, można stworzyć szlaki 

geocachingowe, tym samym stworzyć mapę atrakcji. Charakter gry zachęca 

uczestników do przejścia całej trasy i poznania walorów na tej terasie” (R1). 

 W dalszej kolejności, sześcioro respondentów określiło, że geocaching ma bardzo duże 

znaczenie lub duże znaczenie w odniesieniu do budowania świadomości o regionie wśród 

uczestników gry (R1, R3, R4, R5, R12, R14). Respondenci uznali, że: 

 „Geocaching tworzy obraz regionu, ukazuje atrakcje, uczestnicy widzą 

unikatowe rzeczy, doświadczają ich na własnej skórze, poznają atrakcje, które 

nie są opisane w przewodnikach” (R1). 

„Geocaching buduje świadomość istnienia marki” (R3). 

 Natomiast czworo respondentów uznało, że geocaching w dużym stopniu przyczynia się 

do zwiększania ruchu turystycznego (R1, R8, R12, R14). 

 Podsumowując pierwszą część wywiadu, geocaching w największym stopniu według 

respondentów przyczynia się kolejno do: 1) budowania pozytywnego wizerunku regionu, 

2) prezentowania walorów regionu, 3) umożliwienia interakcji między uczestnikami 

a otoczeniem, 4) zwiększenia wiedzy odbiorców o regionie i ofercie regionu, budowania 

doświadczeń, 5) budowania świadomości, 6) zwiększenia ruchu turystycznego. W Tabeli 22 

przedstawiono zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych przez respondentów 

w zakresie znaczenia geocachingu w osiąganiu poszczególnych celów komunikacji 

marketingowej regionu. 
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Tabela 22. Geocaching a cele komunikacji marketingowej regionu - rozkład odpowiedzi  
C
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 Liczba respondentów wskazująca poszczególne odpowiedzi 

Tak Nie Nie ma 

znaczenia 

Małe 

znaczenie 

Średnie 

znaczenie 

Duże 

znaczenie 

Bardzo duże 

znaczenie 

Budowanie 

świadomości 

12 2  3 (R6, R8, 

R10) 

3 (R2, R11, 

R13) 

3 (R5, R12, 

R14) 

3 (R1, R3, R4) 

Budowanie 

doświadczeń 

14   2 (R6, R10) 2 (R9, R12) 6 (R1, R2, R7, 

R11, R13, R14) 

4 (R3, R4, R5, 

R8) 

Zwiększenie 

wiedzy 

odbiorców 

o regionie 

i ofercie 

regionu 

14   1 (R6) 3 (R3, R7, 

R8) 

6 (R1, R2, R4, 

R5, R10, R14) 

4 (R9, R11, 

R12, R13) 

Prezentowanie 
walorów 
regionu 

14    2 (R2, R6) 8 (R1, R3, R7, 

R8, R10, R11, 

R13, R14) 

4 (R4, R5, R9, 

R12) 

Zwiększenie 

ruchu 

turystycznego 

13 1  2 (R4, R13) 7 (R2, R3, 

R5, R6, R9, 

R10, R11) 

4 (R1, R8, R12, 

R14) 

 

Umożliwienie 

interakcji 

między 

uczestnikami 

a otoczeniem 

14   1 (R10) 2 (R2, R4) 7 (R1, R7, R8, 

R9, R12, R13, 

R14) 

4 (R3, R5, R6, 

R11) 

Budowanie 

pozytywnego 

wizerunku 

regionu 

14    2 (R7, R10) 5 (R4, R6, R8, 

R9, R11) 

7 (R1, R2, R3, 

R5, R12, R13, 

R14) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zastosowanie geocachingu 

 Kolejna część wywiadu dotyczyła kwestii organizacyjnych. Respondenci zostali zapytani 

czy w ich regionach, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie lub promocję regionu/marki 

regionu wykorzystują geocaching w swoich działaniach. Czterech respondentów 

odpowiedziało, że na terenie ich województw zauważa się aktywność w tym obszarze 

(R1, R3, R4, R7). Jednocześnie respondenci wskazali następujące jednostki wykorzystujące 

grę: prywatna firma zewnętrzna - zlecenie (R1), Regionalne Organizacje Turystyczne (R3, R7), 

organizacje pozarządowe, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego (R7), 

Lokalne Organizacje Turystyczne (R4), stowarzyszenia (R3, R4). 
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 W dwóch Urzędach Marszałkowskich w przeszłości (ok. 10 lat temu) próbowano zająć się 

stworzeniem skrytek (R2, R14), ale w jednym zaniechano tego działania z powodu małego 

zasięgu i braku zainteresowania (R2). W drugim Urzędzie stworzenie skrytki zlecono 

stowarzyszeniu, przeznaczono dotacje na ten cel, ale projekt nie był kontynuowany (R14). 

W jednym Urzędzie Marszałkowskim zauważono, że geocaching jest wykorzystywany przez 

firmy prywatne do promocji własnych działalności (R14). 

 Respondenci przyznali równocześnie, że prowadzą działania promocyjne w oparciu 

o geolokalizację: jeden z respondentów przyznał, że w Urzędzie wykorzystuje się do promocji 

aplikacje oparte na nawigacji (R4), kolejny odpowiedział, że w Urzędzie nie tworzy się 

skrytek, ale stworzono dwie aplikacje mobilne, które mają na celu informowanie o regionie 

a aplikacje pełnią funkcje przewodników (R7). Kolejny respondent uznał, że mógłby 

wykorzystywać w działaniach komunikacji marketingowej geocaching, ale w sposób bardziej 

strategiczny i systemowy:  

„(…) jeśli miałabym zająć się głębiej geocachingiem to chciałabym to 

zaplanować, byłby to projekt zawierający plan budowy wizerunku za pomocą 

geocachingu, należałoby wtedy zatrudnić osobę odpowiedzialną za ten temat. 

Należałoby tworzyć skrytki, które by zawierały informacje o regionie, 

należałoby zmieniać zawartości skrytki w zależności np. od pór roku, 

wydarzeń. Chciałabym, żeby tworzenie skrytek odbywało się planowo. 

Chciałabym zorganizować system skrytek” (R3). 

Jeden respondent z kolei zadeklarował, że podejmie rozmowy z pracownikami 

Departamentów na ten temat, ponieważ narzędzie jest ciekawe i godne uwagi (R10). 

 Natomiast gdy respondenci zostali zapytani w jakim celu poszczególne jednostki w ich 

regionach tworzą skrytki, udzielili następujących odpowiedzi: 

• pokazanie regionu, atrakcji i interesujących miejsc regionu (R1, R3). 

„Stworzenie szlaku miało za zadanie uświadomienie uczestnikom, że konkretne 

miejsce jest atrakcyjne, ale również poinformowanie uczestników, że wiele 

ciekawych i interesujących miejsc jest w okolicy (np. obok muzeum jest pomnik, 

restauracja)” (R1), 

• promocja danego miejsca i atrakcji (R3), 

• przekazywanie informacji określonej grupie docelowej, jaką są uczestnicy 

geocachingu i pokazanie im walorów regionu (R3), 
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• w celu poznawczym, krajoznawczym, edukacyjnym (R4, R7), 

• zainteresowanie turystów do poznawania i eksplorowania regionu (R7). 

 

Skuteczność geocachingu 

 Następnie przedmiotem badań było określenie czy i kiedy geocaching może być 

skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej regionu. Wszyscy respondenci uznali, że 

geocaching jest/może być skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej regionu. Dużą 

rolę odgrywa tu wykorzystywanie nowych technologii - jak uznał jeden z respondentów: 

„poprzez tworzenie skrytek i udostępnianie ich lokalizacji na mapie na stronie 

internetowej bądź w aplikacji, tworzona jest lista atrakcji znajdujących się 

w regionie. Urząd Marszałkowski traktuje geocaching jako narzędzie 

mapowania, dlatego, że obecnie ludzie korzystają z map organizując podróż 

a geocaching jest formą mapy, która pokazuje atrakcje w regionie” (R1). 

 Poprzez geocaching tworzona jest lista atrakcji, obiektów, baz noclegowych czy 

gastronomicznych a taka informacja jest bardzo wartościowa z punktu widzenia komunikacji 

marketingowej regionu. Co więcej, jeden respondent uznał, że ludzie oczekują od 

zarządzających regionem, aby w jednym miejscu były dostępne takie informacje, jakie będą 

im potrzebne w danej lokalizacji. Dodatkowo przyznał, że Urząd Marszałkowski traktuje 

geocaching jako narzędzie, które podpowiada jakie atrakcje znajdują się w regionie a gra 

daje możliwości, aby te informacje przekazać uczestnikom: 

„(…) moim celem jest pokazanie, że wiele atrakcji znajduje się blisko siebie, 

zaprezentowanie walorów, atrakcji oraz przekonanie uczestników, że można 

zorganizować wyjazd, który nie wymaga pokonywania dużych odległości 

a atrakcje są zlokalizowane blisko siebie. Ważne jest pokazanie, co konkretnie 

znajduje się w miejscu pobytu, jakie są atrakcje, co można zwiedzić, gdzie 

zjeść. Do realizacji tych celów wykorzystywany jest geocaching” (R1). 

 Poprzez pytanie, kiedy geocaching mógłby być skuteczny podjęto próbę określenia 

okoliczności oraz charakteru gry jakie musiałyby zaistnieć, aby geocaching był skutecznym 

narzędziem komunikacji marketingowej regionu: 

„(…) należy zastanowić się w jaki sposób chcemy pokazać atrakcje, jakie 

lokalizacje chcemy pokazać, czyli jakie lokalizacje wybierzemy do miejsca 

ukrycia skrytki” (R11). 
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„(…) narzędzie atrakcyjne, ale należy je wypełnić treścią, aby nie rozczarować 

odbiorcy, treść musi być atrakcyjna i dotyczyć ciekawych miejsc w regionie” 

(R11). 

„(…) powinno wybierać się lokalizacje, które mają magnez, narzędzie 

skuteczne, ale pod warunkiem ukrycia skrytki w odpowiednim miejscu, 

w atrakcyjnym miejscu plus wykorzystanie dobrego ciekawego opisu” (R11). 

 W Tabeli 23 przedstawiono poszczególne odpowiedzi respondentów w tym zakresie, 

natomiast warto nadmienić, że uczestnicy badania zaznaczali, że geocaching jest niszową grą 

i mało powszechną więc działania komunikacyjne powinny również dotyczyć informowania 

odbiorców o możliwości uczestnictwa w tego typu grze (R2, R7, R10, R12). Jak uznał jeden 

z respondentów: 

„(…) powinno się prowadzić szeroką akcję komunikacyjną, że za pomocą 

geocachingu można zwiedzać region, poznawać atrakcje. Powinno się 

prowadzić działania mające na celu zachęcanie do zwiedzania 

i eksplorowania regionu za pomocą geocachingu” (R7). 

Jednocześnie zauważono, że geocaching jest grą tworzoną przez uczestników, a ta grupa jest 

duża i aktywna. To uczestnicy szukają ciekawych miejsc w regionie, które posłużą do ukrycia 

skrytki a tym samym sami tworzą atrakcje regionu. Dlatego też można skupić działania 

promocyjne wokół informacji, że w danym regionie jest możliwość zaangażowania się w grę, 

co umożliwi poznawanie regionu: 

„Działania promocyjne można oprzeć na aktywności graczy w danym 

regionie, urząd mógłby promować fakt, że w regionie jest dużo skrytek, że 

jest atrakcyjny dla gry, mógłby chwalić się liczbą skrytek i poprzez działalność 

uczestników promować region” (R5). 

 Geocaching uznany został jako narzędzie nowe (R11), mające potencjał w odniesieniu do 

komunikacji marketingowej regionów (R10). Równocześnie uznano, że region powinien 

posiadać swoje skrytki służące do przekazywania informacji o regionie (R3), z kolei 

wykorzystanie w grze informacji, zdjęć czy hasła może zachęcić do odwiedzania danego 

miejsca (R1). Jeden z respondentów zaznaczył, że poprzez wykorzystanie geocachingu 

w komunikacji marketingowej regionu zachęcamy do skorzystania z ofert 

komplementarnych: 
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„(…) jeśli uczestnik już przyjedzie to skorzysta z innych ofert regionu takich jak 

hotel, restauracji, parking” (R14). 

 

Tabela 23. Uwarunkowania wykorzystania geocachingu jako skutecznego narzędzia  

komunikacji marketingowej regionu – odpowiedzi respondentów 

 

Cechy informacji 
umieszczonej w skrytce 

Organizacja gry Miejsce stworzenia 
skrytki 

Odbiorcy 
komunikacji 

P
ro

p
o

zy
cj

e 
re

sp
o

n
d
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tó

w
 

• informacje o danym 
miejscu (R1, R5, R10, 
R12, R14), 

• wykorzystanie dobrego 
hasła (R1), 

• dobrze zredagowana 
informacja, która 
zachęca do zwiedzania 
atrakcji. Informacja 
ukazująca sedno, 
promująca wyjątkowe 
atrakcje (R1), 

• zwięzła informacja (R1) 

• informacja 
przedstawiająca walory 
regionu (R1). 

• dobrze 
zaprojektowana 
skrytka (R7, R10, 
R12), 

• dobrze 
zorganizowany 
system skrytek (R3, 
R7, R8, R10, R14), 

• zmiana zawartości 
skrytek, aby skrytki 
były atrakcyjne, np. 
w zależności od pory 
roku, wydarzeń (R3), 

• wykorzystanie 
systemu nagród np. 
darmowe wejście do 
muzeum (R3, R4), 

• wykorzystywanie 
zagadek dotyczących 
danych miejsc (R3, 
R4, R5), 

• szlak geocachingowy 
składa się z nie za 
dużej liczby miejsc 
(R4), 

• spójnie 
przygotowana trasa 
(R10), 

• przemyślana formuła 
szlaku (R11), 

• współpraca 
z właścicielami 
obiektów (R12). 

• skrytka 
zlokalizowana 
niedaleko atrakcji 
w regionie (R3, R5), 

• stosowany lokalnie 
w odniesieniu do 
mniejszych 
regionów (R2, R6), 

• stworzona 
w nowym, 
ciekawym miejscu 
(R4, R5, R11, R12, 
R14), 

• skrytka stworzona 
w legalnym miejscu 
(R4), 

• stworzona 
w miejscu ważnym 
dla regionu (R5), 

• trasa wiodąca przez 
mniej znane 
miejsca regionu 
(ukrywanie skrytek 
w miejscach 
niestandardowych 
i ulokowanych 
w różnych 
miejscach regionu, 
które są ze sobą 
dobrze 
skomunikowane) 
(R9), 

• prezentowanie 
konkretnych miejsc 
(R6), 

• dopasowanie 
tematu do miejsca 
ukrycia skrytki (R5). 

• zaangażowanie 
grupy (R6) 

• zainteresowanie 
grupy (R13), 

• geocaching 
bardziej 
powszechny 
(R2, R7, R10, 
R12). 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Geocaching może być skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej regionu, 

ponieważ zarówno trasa wiodąca do skrytek, jak i same informacje w nich zawarte tworzą 
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całość, pewną historię, która wciąga i zachęca do dalszego zwiedzania regionu przy okazji 

„tropienia” skrytek (R9). 

 

Korzyści wykorzystywania geocachingu 

 Kolejne pytania miały na celu zidentyfikowanie potencjalnych korzyści jakie mógłby 

przynieść geocaching w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu. Podczas 

prowadzonych wywiadów przyznano, że gra jest narzędziem wykorzystywanym do 

stworzenia nowych kanałów turystyczno-komunikacyjnych (R9). Tym samym poprzez 

geocaching można przekazywać informacje o regionie i jego walorach (R5, R10, R12, R14), co 

zostało skomentowane przez jednego z respondentów: 

„Geocaching umożliwia wysłanie i odbieranie komunikatu, że warto tu „być” 

tzn. warto tu mieszkać, uczyć się, pracować, przyjeżdżać na wakacje, warto tu 

wydawać pieniądze” (R10). 

 Wykorzystując geocaching do wysyłania komunikatu z informacją istnieje możliwość 

zwiększenia wiedzy graczy o regionie (R2, R5, R10, R14), tym samym geocaching przyczynia 

się do popularyzacji wiedzy o regionie wśród uczestników gry (R2, R9). Ponadto poprzez 

geocaching można przesłać odbiorcy jednolity spójny komunikat (R3), natomiast 

równocześnie przy wykorzystaniu geocachingu w komunikacji walorów regionu wysyłany 

komunikat staje się bardziej atrakcyjny dla odbiorcy: 

„Geocaching jest narzędziem komunikacji silnie oddziałującym poprzez 

doświadczanie. Odbiorca komunikatu uczy się nie poprzez przeczytaną 

informację, ale poprzez doświadczanie, geocaching pozwala na przeżycie 

i dotknięcie danego miejsca” (R1). 

 Według badanych, nowe technologie pomagają w komunikacji marketingowej regionu, co 

wzmacnia atrakcyjność gry: 

„Atutem jest to, że geocaching łączy świat wirtualny z realnym, w świecie 

wirtualnym czytamy, poznajemy informacje o skrytce, danym miejscu, 

a w realu jej szukamy doświadczając danego miejsca” (R3). 

Powszechny dostęp do internetu sprawia, że geocaching ma wiele możliwości zastosowania 

w komunikacji marketingowej regionu, ponieważ większość osób korzysta z internetu, 

a geocaching łączy świat realny z wirtualnym (R3). Geocaching można więc uznać za dobry 

sposób, aby dotrzeć do młodego pokolenia (R7, R14). Dodatkowo gra umożliwia dotarcie do 



103 
 

określonej grupy odbiorców (R11), tym samym geocaching ułatwia dostęp do informacji 

(R11). Geocaching daje możliwość korzystania z mapy, na której są dostępne informacje 

o lokalizacji określonej atrakcji w regionie (R3, R11). Ponadto geocaching jest narzędziem, 

którego wykorzystywanie umożliwia komunikację przez długi okres:  

„Tworzymy skrytkę i przez długi czas uczestnicy mają do niej dostęp. 

Komunikujemy się z odbiorcą przez długi okres. Przekazujemy informacje 

w długim okresie, nie jest to jednorazowe, ale długofalowe” (R6). 

 Równocześnie respondenci przyznali, że geocaching może być traktowany jako narzędzie 

wspierające i uzupełniające działania promocyjne (R1, R6, R11). Gra może być traktowana 

jako punkt wyjścia do innych form i działań promocyjnych (R11). Geocaching jest narzędziem 

umożliwiającym współpracę między uczestnikami gry, tym samym promocja oparta 

o wykorzystanie gry umożliwia uaktywnienie środowiska lokalnego i zachęcenie do udziału 

w komunikacji marketingowej regionu (R8). Potwierdza to również wypowiedź jednego 

z respondentów: 

„(…) wygodne narzędzie, ponieważ, można stworzyć ciekawą sieć partnerów 

w terenie (…) daje możliwość korzystania ze stron, na których publikujemy 

informacje i dodajemy zdjęcia, można te strony traktować jako strony 

z profilami konkretnych miejsc” (R11). 

 Respondenci przyznali, że geocaching daje możliwość promowania i prezentowania 

regionu (R3, R4, R5, R6). Poprzez grę promowane są ważne, z punktu widzenia promocji, 

miejsca (R5). Dzięki tworzeniu skrytek w określonej lokalizacji można pokazać konkretne 

miejsce, wypromować szlaki w regionie, zabytki, atrakcje, infrastrukturę. Poza tym można 

nawiązać do historii, przekazać ciekawostki (R5), przekazać informacje o kulturze danego 

miejsca (R14). Dzięki grze istnieje możliwość nawiązania np. do postaci związanych 

z regionem (R9). Zaznaczono również, że geocaching jest narzędziem promującym miejsca 

nieoczywiste, ale takie które warto zobaczyć: 

„(…) rozpromowanie miejsc, gdzie nie ma bazy turystycznej, ale jednocześnie 

dane miejsca są atrakcyjnymi miejscami do wędrówek (brak miejsc 

noclegowych)” (R5),  

„(…) geocaching jest traktowany jako narzędzie służące do promocji atrakcji 

regionu, które są mniej znane, nieopisane dotąd jako definiujące region” (R9). 



104 
 

 Z badań jakościowych wynika, że geocaching posiada walory zachęcające do odwiedzania 

danego miejsca (R2) oraz odkrywania i poznawania miejsc (R5, R4, R14). Geocaching 

traktowany jest jako narzędzie służące do zaznajomienia odbiorców z walorami regionu 

(R2, R5, R12, R11) i wzbudzenia zainteresowania danym miejscem (R3). Wzbudza 

w odbiorcach ciekawość oraz zainteresowanie na tyle, że: 

„(…) zachęca do powrotu w to miejsce (…) uczestnik szukając skrytek 

w konkretnym miejscu, został poinformowany o atrakcjach w miejscu gry, to 

zachęca go do powrotu po jakimś czasie by skorzystać z oferty regionu” (R4). 

Geocaching umożliwia poznawanie regionu (R12), które odbywa się w sposób aktywny 

(R5, R8), jednocześnie może być traktowany jako uatrakcyjnienie pobytu (R11). Tym samym 

zauważono, że poprzez wykorzystanie geocachingu, tworzenie skrytek, bądź informowanie 

uczestników, że w danym miejscu w grę można zagrać, możliwe jest zwiększenie ruchu 

turystycznego (R1, R8, R9). Respondenci wskazywali również, że geocaching jest narzędziem 

służącym do budowania relacji społecznych, zachęcającym do aktywności z rodziną lub 

znajomymi (R8, R11, R12, R13, R14). 

 Kolejne zagadnienie miało na celu zidentyfikowanie jednostek, które mogłyby włączyć 

geocaching w działania komunikacji marketingowej regionu. Respondenci wskazywali 

następujące podmioty: 1) wszystkie struktury samorządowe (R1, R10), 2) samorząd lokalny 

(R3, R10), 3) gminy, małe jednostki w odniesieniu do atrakcji lokalnych (R2, R6, R9), 4) Urząd 

Marszałkowski (R8, R9, R10), 5) Urząd Marszałkowski przy wsparciu instytucji, samorządu 

terytorialnego, organizacji non-profit czy mieszkańców (R8), 6) jednostki samorządowe 

powołane przez samorządy (R9), 7) stowarzyszenia (R1, R3, R4, R6, R14), 8) firmy zajmujące 

się promocją regionu (R6, R10, R14), 9) Regionalne Organizacje Turystyczne (R3, R7, R13), 

10) Lokalne Organizacja Turystyczne (R11), 11) Lokalne Grupy Działania (R13), 

12) organizacje pozarządowe, których wiodącym działaniem statutowym jest promocja 

regionu/miasta lub turystyka (R9), 13) PTTK (R10, R13), 14) Lasy Państwowe (R12), 

15) instytucje, które mają wpisane w status promowanie, przekazywanie informacji 

o regionie np. muzea, zamki, parki krajobrazowe (R12), 16) ZHP (R13). 

 Respondenci uznali, że jednostki w regionie wykorzystujące geocaching w działaniach 

marketingowych powinny wykorzystać grę w taki sposób by przekazać wiele informacji w jak 

najszerszej perspektywie, gra umożliwia bowiem zaprezentowanie wielu atrakcji w wielu 

miejscach, nie ma ograniczeń przestrzennych, co jest walorem dla zarządzających regionem. 
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Geocaching umożliwia przekazywanie informacji, ale informacja ta powinna być pełna, 

wartościowa, szeroka oraz ukazująca wszystkie atrakcje (R1). Jednocześnie respondenci 

uznali, że takie zadania powinny być zlecane przez Urzędy Marszałkowskie, ponieważ: 

pracownicy urzędów nie mają czasu (mają inne zadania) (R3, R4), urzędników 

w odpowiednich departamentach jest za mało (R4). Jeden z respondentów uznał, że 

w Urzędach Marszałkowskich, wśród osób zatrudnionych, brakuje praktyków: 

„(…) którzy znają się na geocachingu, którzy mogliby zająć się 

wykorzystywaniem geocachingu w promocji. Brakuje osób znających 

i praktykujących geocaching, ponieważ takie osoby wiedziałyby w jaki sposób 

można wykorzystać geocaching, jak stworzyć skrytkę by pokazać walory 

regionu. Osoby takie wiedziałyby jak to wszystko zorganizować” (R10). 

Równocześnie uznano, że Urzędy tego typu działania mogłyby wspierać finansowo oraz być 

partnerem w działaniach (R4, R11), co zostało skomentowane przez jednego 

z respondentów: 

„Jeśli byłby budżet na tego typu projekty to jak najbardziej Urząd 

Marszałkowski zgodziłby się na realizację stworzenia skrytek, ale pod 

warunkiem, że organizacja/podmiot stworzyłby projekt i przedstawił 

w Urzędzie” (R4). 

 Zauważono jednocześnie, że geocaching powinien być wykorzystywany przez osoby, które 

znają atrakcje regionu, znają potrzeby, wiedzą jak przesłać komunikat i pracować w terenie 

(R11). Natomiast respondenci uznali, że zlecenie odpowiednim jednostkom działań opartych 

o geocaching w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu gwarantuje realizację 

zadań, ponieważ jednostki takie jak stowarzyszenia mają określoną kadrę (R4). Z kolei 

Regionalne Organizacje Turystyczne mają potencjał, aby dotrzeć do podmiotów 

odpowiedzialnych za promocję, mają sieć kontaktów oraz narzędzia, aby budować 

pozytywny wizerunek regionów (R7). Podobnie jak Lokalne Organizacje Turystyczne, które 

mają wiele możliwości, mają rozpoznanie w terenie, skupiają podmioty z branży turystycznej 

(R11). Zdaniem respondentów, urząd mógłby zlecać tego typu jednostkom realizację działań 

promocyjnych z zakresu geocachingu na podstawie umowy, a umowa zobowiązywałaby do 

utrzymywania skrytki, monitorowania, serwisowania, co gwarantowałoby ciągłość realizacji 

zadań (R4). Dobrym pomysłem byłaby współpraca różnych podmiotów, aby skutecznie 

wykorzystać grę do celów komunikowania walorów regionu:  
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„można by zorganizować szlak np. po zamkach, muzeach, ale to mogłoby być 

zrealizowane przy współpracy różnych jednostek” (R12). 

 Podsumowując opinie respondentów, uznać można, że geocaching jest narzędziem 

godnym przemyśleń (R5). Zauważono, że w komunikacji marketingowej regionu należy 

wykorzystywać różne narzędzia by dotrzeć do różnorodnych, ale i konkretnych grup 

docelowych (R7). Jednocześnie geocaching nie ma barier, które ograniczałyby 

wykorzystywanie tego typu narzędzia w komunikacji marketingowej województwa, ale 

brakuje osób, które mają głębszą wiedzą na temat geocachingu (R10). 

 Podczas badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich pozyskano wartościowe informacje oraz osiągnięto cel pracy doktorskiej 

1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem. Wyniki badań pozwoliły na 

określenie możliwości wykorzystania gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

od strony zarządzającego regionem. Można skonkludować, że gra jest oceniana jako 

narzędzie atrakcyjne, potencjalnie skuteczne, ale konieczna jest profesjonalizacja procesu 

jego stosowania. Stąd opinie respondentów posłużyły identyfikacji składowych potencjalnie 

determinujących skuteczność geocachingu w komunikacji marketingowej regionu. Uzyskane 

wypowiedzi zostały także wykorzystane do konstrukcji stwierdzeń kwestionariusza, który 

następnie został wykorzystany w przeprowadzonych badaniach ilościowych. Dalsza analiza 

wyników badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich, w odniesieniu do celu szczegółowego 1) Ocena możliwości wykorzystania 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez podmioty 

odpowiedzialne za zarządzanie regionem; zostanie przedstawiona w rozdziale czwartym 

w zestawieniu z wynikami badań ilościowych. Warto natomiast w przyszłości powtórzyć 

badania z udziałem przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za 

komunikacje marketingową regionu, w celu sprawdzenia czy geocaching zyskał na znaczeniu 

w ich ocenie jako skuteczne narzędzie komunikacji.  
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3. Składowe geocachingu a skuteczność komunikacji marketingowej regionu 

 

3.1 Metodyka wyodrębnienia składowych geocachingu  

 

 W celu identyfikacji składników geocachingu, które warunkują skuteczność omawianego 

narzędzia, w niniejszej pracy doktorskiej wykorzystana została analiza czynnikowa, 

polegająca na wyodrębnieniu czynników, które umożliwiają określenie wpływu 

poszczególnych cech na badane zagadnienie. W niektórych dziedzinach cechy istotne dla 

badanego zagadnienia nie zostały zidentyfikowane (Laudański, Mańkowski i Flaszka, 2012), 

taka sytuacja została zidentyfikowana w przypadku zagadnienia omawianego w niniejszej 

dysertacji, stąd punktem wyjścia do dalszych badań jest wyodrębnienie prawdopodobnych 

cech geocachingu determinujących skuteczność wykorzystania tego narzędzia w komunikacji 

marketingowej regionu.  

 W pierwszym etapie dokonano zatem przeglądu literatury w celu identyfikacji 

potencjalnych cech geocachingu. Wyodrębniono 140 publikacji, które ukazały się w latach 

2004 - 2020, w których autorzy szczegółowo badają zagadnienie jakim jest geocaching. 

Do wyselekcjonowania powyższych publikacji wykorzystano bazy: Researchgate, Google 

scholar, Springer link, ScienceDirect, Taylor, Francis Online, Google Books Search, Central and 

Eastern European Online Library. W wyniku zastosowania słów kluczowych: geocaching, 

marketing communication, region, place marketing, information, education, otrzymano listę 

artykułów (140), w których poruszony został temat geocachingu. Po dokonaniu wnikliwej 

analizy artykułów z punktu widzenia celów rozprawy, wybrano 94 publikacje (w tym 

41 publikacji o charakterze empirycznym), w których autorzy szczegółowo poruszają istotne 

dla pracy zagadnienia. Natomiast w celu identyfikacji składowych geocachingu potencjalnie 

determinujących skuteczność gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

skorzystano z rozważań autorów 14 prac.  

 Na podstawie analizy tychże studiów, w której autorzy przedstawili wyniki badań 

obejmujące poszczególne zagadnienia, sporządzono listę potencjalnych cech geocachingu. 

Wybór cech dokonano w oparciu o jedno z trzech ujęć doboru cech, a mianowicie ujęcie 

mieszane, które łączy dwa główne podejścia wyboru cech ze zbioru cech potencjalnych. 

Pierwszym podejściem jest metoda polegająca na doborze cech, którą stosuje się „do całego 

zbioru cech potencjalnych otrzymując zestaw cech reprezentujących badane zjawisko jako 
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całość” (Tarka, 2012, s. 50). Natomiast druga metoda to metoda dualna, w której 

początkowo stosuje się dowolną metodę klasyfikacji by pogrupować cechy w podzbiory cech 

podobnych (reprezentujących substytucyjną informację o jakimś zjawisku cząstkowym), 

następnie z każdej grupy wybiera się cechę – „reprezentantkę grupy” (Tarka, 2012, s. 50). 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury otrzymano wstępny zestaw cech 

geocachingu (zbiór cech potencjalnych) jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

(Tabela 24). Zestaw ten określa badane zjawisko jako całość. 

 

Tabela 24. Cechy geocachingu - przegląd literatury 

Cechy  Źródło 

skrytki, gracze, cele, miejsce, technologia, zasady, czas, cykliczność Boulaire i Hervet, 2012 

korzyści, aktywność fizyczna, zabawa, edukacja, technologia, cechy gry Battista i in., 2016 

interakcje społeczne, doświadczenie, eksploracja, rozwiązywanie 

problemów, kreatywność, rywalizacja 

Ihamäki i Luimula, 2013c 

motywacje, spacer, zbieranie informacji, społeczność, rywalizacja, 

odkrywanie, wyzwanie, czynne uczestnictwo 

O’Hara, 2008 

indywidualne motywacje; oczekiwania; percepcja; relacje społeczne; 

fizyczne aspekty; miejsce, w którym jest ukryta skrytka; eksploracja; 

interakcja; komunikacja wewnętrzna 

Santos i in., 2012 

 

sprzężenie zwrotne, koncentracja na grze, wymiana informacji, wymiana 

doświadczeń, rozmowa 

Ihamäki, 2014 

struktura gry, miejsce, dystans, tekst, opis, zdjęcia, video, dźwięk, logiczne 

zagadki, praktyczne zagadki, korzyści, aktywna edukacja, motywacje, 

promocja nauki 

Zemko, Vitezova i Imrich, 

2016 

czynne uczestnictwo, zainteresowanie, motywacje, wymiana informacji, 

komunikacja wewnętrzna, współpraca, rywalizacja, integracja społeczna, 

technologie, aktywne uczenie, skupienie na edukacji, orientacja na cel 

Schaal i Lude, 2015 

wyzwanie, rywalizacja, uzupełnianie, rozwiązywanie zagadek, kontrola, 

odkrywanie, eksploracja, ekspresja, fantazja, tworzenie przyjaźni, humor, 

wychowywanie, relaks, odbieranie zmysłami, sympatia, dreszczyk emocji 

Heljakka i Ihamäki, 2019 

przygoda, ciekawość, kreatywność, gadżety, doświadczenie, eksploracja, 

opowiadanie historii, społeczność 

Heljakka i Ihamäki, 2017 

wyzwanie, rywalizacja, komunikacja wewnętrzna, współpraca, 

rozczarowanie, rozrywka, zabawa, gra, edukacja, poszukiwanie, sekret, 

teatralność-możliwość wzięcia udziału w grze jako aktor, społeczność 

Hooper i Rettberg, 2011 

zaangażowanie, wymiana doświadczeń, doświadczanie miejsca, 

przynależność do miejsca 

Houlbrook i Parker, 2020 

edukacja, wiedza o regionie, aktywność fizyczna Michalakis, Valtis i Klonari, 

2017 

rozwój, wyzwanie, przygoda, edukacja, aktywność fizyczna, bliskość natury, 

ucieczka od codzienności 

Falcao, Damasio i Melo, 

2014 

Źródło: opracowanie własne 
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 Następnym etapem wyboru cech do badania jest wybór tzw. „reprezentantek”, 

w przypadku niniejszej pracy doktorskiej – składowych (Tarka, 2012). Wybrano tu składowe, 

które będą reprezentowały grupę cech geocachingu, a w ramach składowych 

zidentyfikowane zostaną cechy, które nadają znaczenia oraz charakter określonej grupie. 

Z otrzymanego zbioru cech potencjalnych, dokonano wyboru głównych składowych 

determinujących skuteczność gry w komunikacji marketingowej regionu, które nazwano 

kolejno: „Relacje społeczne”, „Korzyści”, „Komunikacja wewnętrzna”, „Zaangażowanie”, 

„Struktura gry”. W Tabeli 25 przedstawiono zestawienie wyselekcjonowanych składowych 

geocachingu wraz z charakterystyką gry, które zostały zdefiniowane na podstawie przeglądu 

literatury przedmiotu, potencjalnie determinujące skuteczność geocachingu w komunikacji 

marketingowej regionu. 

 

Tabela 25. Wyselekcjonowane składowe i charakterystyka geocachingu determinujące  

skuteczność gry w komunikacji marketingowej regionu  

Składowe geocachingu Charakterystyka geocachingu jako skutecznego narzędzia 
komunikacji marketingowej regionu 

Relacje społeczne (Santos i in. 2012) Gra umożliwia poznawanie nowych ludzi (Ihamäki i Luimula, 2013a; 
Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Garney i in., 2016; Falcao, Damasio 
i Melo, 2017). 
Gra umożliwia poczucie przynależności do grupy (Falcao, Damasio 
i Melo, 2017). 
Gra umożliwia rywalizację (O’Hara, 2008; Vartiainen i Tuunanen, 2016; 

Larencova, Lampartova i Lancaricova, 2017). 

Geocaching umożliwia budowanie zaufania między uczestnikami 
(Ihamäki, 2015b; Ihamäki, 2012a). 
Gra jest interaktywna, umożliwia zarówno kontakt uczestników 
z twórcą gry, jak i kontakt pomiędzy samymi uczestnikami (Kapoun, 
2016). 
Gra umożliwia integrację z innymi uczestnikami (Garney i in., 2016; 
Falcao, Damasio i Melo, 2017). 
Gra umożliwia współpracę między uczestnikami (Heshmat i in., 2018). 

Korzyści (Zemko, Vitezova i Imrich, 
2016; Battista i in., 2016) 

Geocaching ma charakter edukacyjny (Schneider,  Silverberg i Chavez, 
2011; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Vartiainen i Tuunanen, 2016; 
Majdak i Świder, 2016; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Ihamäki, 2015a; 
Heljakka i Ihamäki, 2017; Heljakka i Ihamäki, 2019). 
Gra dostarcza rozrywki (Kapoun, 2016), umożliwia odpoczynek 
(Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Falcao, Damasio i Melo, 2017); 
gra dostarcza przyjemności i radości (Hooper i Rettberg, 2011).  
Gra umożliwia aktywność fizyczną (Schneider, Silverberg  i Chavez, 
2011; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Battista i in., 2016; Robinson 
i Hardcastle, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2017). 
Gra daje możliwość poznawania nowych miejsc (O’Hara, 2008; 
Ihamäki i Luimula, 2013a; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Cord, 
RoeBiger i Schwarz, 2015; Balzan i Debono, 2018; Robinson 
i Hardcastle, 2016). 
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Gra umożliwia budowanie doświadczeń i relacji z regionem (Kennedy-
Eden i Gretzel, 2012; Falcao, Damasio i Melo, 2017; Balzan i Debono, 
2018). 
Dzięki grze zwiększa się wiedza graczy o regionie (Kapoun, 2016). 

Komunikacja wewnętrzna (Hooper 
i Rettberg, 2011; Santos i in., 2012; 
Schaal i Lude, 2015) 

Gra umożliwia przesyłanie komunikatu zwrotnego (O’Hara, 2008; 
Cook, 2008; Luca i Bertolt, 2012; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; 
Kapoun, 2016). 
Gra umożliwia wymianę informacji o doświadczeniach związanych 
z miejscem gry (Heljakka i Ihamäki, 2017). 
Geocaching wpływa na postrzeganie miejsca gry (Heljakka i Ihamäki, 
2017). 
Informacja w grze zawiera obszerny, rzetelny opis danego miejsca 
(Telaar, Krüger, Schöning, 2014). 
Gracze czują się odpowiedzialni za rzetelne przekazywanie informacji 
o regionie (O’Hara, 2008). 
Informacja o danym miejscu, trafia do uczestnika w momencie, kiedy 
jest potrzebna i będzie wykorzystana, a ponadto sam uczestnik jest 
zainteresowany otrzymywaniem takiej informacji (O’Hara, 2008). 
Gracze rekomendują miejsca gry (O’Hara, 2008). 
Gra umożliwia opowiadanie historii o miejscu gry (Ihamäki, 2015b). 

Zaangażowanie (Houlbrook i Parker, 
2020) 

Gra ingeruje w codzienne życie graczy (Ihamäki, 2014), przez samych 
graczy jest traktowana jako część życia codziennego, niekiedy granica 
między grą a życiem się zaciera (Ihamäki, 2012a; Robinson 
i Hardcastle, 2016). 
Gra umożliwia realizację zainteresowań graczy (Telaar, Krüger 
i Schöning, 2014). 
Dzięki grze uczestnicy są bardziej zainteresowani miejscem gry (Vitale 
i in., 2012). 
Geocaching dostarcza wyzwań umysłowych (Telaar, Krüger i Schöning, 
2016). 
Gracze chcą uczestniczyć w komunikacji marketingowej regionu 
(O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang i Judge, 2010; Schneider, Silverberg 
i Chavez, 2011). 
Geocaching motywuje do zaangażowania (Larencova, Lampartova 
i Lancaricova, 2017). 
Gracz jest zaangażowany w tworzenie komunikatu, tworzenie oferty 
(Linaza, Gutierrez i Garcia, 2014; Banasik i Fiszer, 2014; Xu i in., 2016). 
Gra umożliwia prezentowanie regionu w nowy sposób (Ihamäki, 
2015a). 

Struktura gry (Zemko, Vitezova 
i Imrich, 2016) 

Gra ma określone cele związane z promocją regionu (Mendes, 
Rodrigues i Rodrigues, 2013). 
Zasady gry umożliwiają, aby informacja była dostępna 24h/dobę, cały 
rok (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). 
Skrytki posiadają różne cechy, zagadki, są ukrywane w trudno 
dostępnych miejscach (Neustaedter, Tang i Judge 2013; Telaar, Krüger 
i Schöning, 2014; Balzan i Debono, 2018). 
W grze wykorzystuje się nowe technologie (O’Hara, 2008; Vitale i in., 

2012; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Schaal i Lude, 2015; Garney 

i in., 2016). 

Gra nie posiada ograniczeń czasowych (Telaar, Krüger i Schöning, 

2014). 

Miejscem akcji gry jest region a elementy regionu są częścią gry 
(Santos i in., 2012; Heljakka i Ihamäki, 2018). 

Źródło: opracowanie własne 
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 Powyższe składowe zostały wytypowane na podstawie przeglądu literatury, a następnie 

potwierdzone przez przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych 

za promocję i zarządzanie marką regionu w wyniku przeprowadzanych wywiadów. 

Respondenci opisując geocaching uznali, że gra daje przestrzeń umożliwiającą budowanie 

relacji społecznych (R8, R11, R12, R13, R14), w przestrzeni tej uczestnicy się organizują (R5), 

rywalizują (R11). Respondenci uznali, że gra jest wartościowym narzędziem dającym 

możliwość integracji z rodziną, z innymi uczestnikami (R8, R11, R12, R13, R14). Tym samym 

wypowiedzi respondentów potwierdziły, że „Relacje społeczne” są składową skuteczności 

geocachingu.  

 Wybór składowej „Korzyści” również został potwierdzony opiniami respondentów, 

wskazującymi, że gra przynosi wiele korzyści dla graczy, które jednocześnie mogą być 

wykorzystane w komunikacji marketingowej regionu np. gra umożliwia zwiększanie wiedzy 

o regionie wśród graczy (R1, R2, R4, R5, R9, R10, R11, R12, R13, R14), gra zwiększa wiedzę 

graczy dzięki czynnemu uczestnictwu i zabawie (R1, R10), umożliwia poznawanie 

i odkrywanie regionu (R11). Wyniki badań jakościowych wykazały, że gra umożliwia 

poznawanie regionu w sposób aktywny (R10).  

 Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich podczas badań jakościowych uznali, że gra jest 

narzędziem służącym do komunikacji w dużym stopniu między samymi uczestnikami. 

Ponieważ poprzez geocaching uczestnicy mogą nawzajem przekazywać sobie informacje 

o regionie i jego walorach (R5, R10, R12, R14). Tworząc skrytkę uczestnik chce pokazać dane 

miejsce ze swojej perspektywy, tym samym poprzez tworzenie skrytek przekazywane są 

emocje i osobiste historie (R11). Dzięki innym graczom, gra umożliwia pokazanie miejsc 

nieoczywistych, nieopisanych w przewodnikach (R4). Przy czym miejsca te są wybierane 

przez samych uczestników, uczestnicy szukają ciekawych miejsc w regionie by zachęcić 

innych graczy do odwiedzania konkretnych lokalizacji, przy czym rekomendują sobie 

nawzajem miejsca do gry. Poprzez grę dochodzi między uczestnikami do interakcji (R5). Trasa 

wiodąca do skrytek, jak i same informacje w nich zawarte tworzą całość, pewną historię, 

która wciąga i zachęca do dalszego zwiedzania regionu (R9). Opinie te potwierdzają 

dokonany wybór kolejnej składowej „Komunikacja wewnętrzna”. 

 Kolejna wytypowana składowa to „Zaangażowanie”. Wyniki badań jakościowych 

wskazały, że zaangażowanie graczy odgrywa ważną rolę w geocachingu, geocacherzy są 

uczestnikami ambitnymi, skoncentrowanymi na grze, zaangażowanymi w grę, 
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zdeterminowanymi oraz zmotywowani (R3). Gracze cenią sobie poszukiwanie skrytek, które 

traktują jak wyzwanie (R11). Jeden z respondentów zaznaczył, że dzięki grze gracze mogą 

realizować swoje zainteresowania (R3). Zaangażowanie graczy odzwierciedla się również 

w podejściu uczestników do gry, ponieważ uczestnicy geocachingu chętnie biorą udział 

tworzeniu gry, w której uczestniczą (R2, R10, R14).  

 Ostatnią składową wytypowaną z przeglądu literatury jest składowa „Struktura gry”. 

Wybór tej składowej również został potwierdzony opiniami respondentów badań 

jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich. Struktura gry składająca się z elementów gry, dzięki którym gra może być 

realizowana tj. zasady gry (R9), cel gry polegający na tworzeniu i szukaniu skrytek (R2, R6), 

skrytki (R2), technologia (R1, R3), czas (R6), miejsce gry (R2, R3) umożliwiają osiąganie celów 

komunikacji marketingowej regionu tj.: przekazywanie informacji o walorach (R2), 

zachęcenie do zwiedzania regionu (R9), budowę pozytywnego wizerunku regionu (R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R14), promowanie regionu (R1, R3).  

 Zestawienie składowych geocachingu wraz z opiniami respondentów dotyczącymi 

poszczególnych składowych gry zostały przedstawione w Tabeli 26. 

 

Tabela 26. Zestawienie składowych geocachingu wraz z opiniami przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskich dotyczącymi poszczególnych składowych gry 

Składowe geocachingu Opinie respondentów 

Relacje społeczne (Santos i in. 

2012) 

Geocaching jest narzędziem służącym do budowania relacji społecznych, 

zachęcającym do aktywności z rodziną lub znajomymi (R8, R11, R12, R13, 

R14), gdzie uczestnicy się organizują (R5), rywalizują (R11). 

Geocaching daje możliwość integracji z innymi uczestnikami (R14). 

Geocaching umożliwia współpracę między uczestnikami gry (R8). 

Korzyści (Zemko, Vitezova 

i Imrich, 2016; Battista i in., 

2016) 

Gra umożliwia zwiększanie wiedzy o regionie wśród graczy (R2, R4, R5, 

R7, R10, R11, R14). 

Tworzenie skrytek jest formą zabawy dla graczy (R4, R10). 

Gra jest zabawą dającą możliwość pozyskania wiedzy na temat regionu 

(R12). 

Gra zachęca do zgłębiania wiedzy o miejscu gry (R1). 

Gra to forma aktywności fizycznej, jest aktywną formą zwiedzania (R10). 

Gra umożliwia zwiedzanie oraz poznawanie regionu (R11). 

Dzięki grze uczestnik czynnie zwiedza, sam poznaje otoczenie i osobiście 
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je doświadcza (R1). 

Geocaching jest narzędziem komunikacji silnie oddziałującym poprzez 

doświadczanie (R1). 

Komunikacja wewnętrzna 

(Hooper i Rettberg, 2011; 

Santos i in., 2012; Schaal 

i Lude, 2015) 

Gra umożliwia przekazywanie uczestnikom informacji o regionie (R5, R10, 

R12, R14).  

Dzięki grze uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi 

(R4).  

Poprzez grę istnieje możliwość przekazywania emocji i osobistych historii 

związanych z regionem (R11).  

Dzięki grze możliwie jest pokazywanie miejsc nieoczywistych (R4).  

Informacje o grze oraz miejsca ukrycia skrytki wybierane są przez samych 

graczy (R5). 

Gra umożliwia rekomendowanie miejsc w regionie oraz wymianę 

informacji między graczami (R5).  

Gra umożliwia interakcję (R5).  

Zaangażowanie (Houlbrook 

i Parker, 2020) 

Geocacherzy są uczestnikami ambitnymi, skoncentrowanymi na grze, 

zaangażowanymi w grę oraz zdeterminowanymi (R3). 

Poszukiwanie skrytek jest wyzwaniem (R11). 

Gracze realizują swoje zainteresowania (R3). 

Do gry motywuje graczy poznawanie nowych miejsc (R3). 

Uczestnicy geocachingu sami tworzą grę, w której uczestniczą (R2, R10, 

R14). 

Struktura gry (Zemko, 

Vitezova i Imrich, 2016) 

Zasady gry umożliwiają tworzenie skrytek przy atrakcjach, gra umożliwia 

przekazywanie informacji o walorach regionu (R2). 

Zasady gry zachęcają do zwiedzania regionu (R9). 

Stworzenie skrytki umożliwia komunikację z odbiorcą przez długi okres, 

przekazywanie informacji jest długofalowe (R6). 

Poprzez tworzenie skrytek i udostępnianie ich lokalizacji na mapie na 

stronie internetowej bądź w aplikacji, tworzona jest lista atrakcji 

znajdujących się w regionie (R1). 

Technologia pomaga w przemieszczaniu się po regionie (R1). 

Geocaching łączy świat wirtualny z realnym (R3). 

Region jest miejscem akcji gry (R2, R3). 

Źródło: opracowanie własne 

 

 W wyniku selekcji i klasyfikacji cech gry otrzymano pięć składowych potencjalnie 

determinujących skuteczność gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, które 
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są podstawą do dalszych badań. W kolejnym etapie bowiem, składowe zostały szczegółowo 

scharakteryzowane (podrozdziały 3.2 – 3.6), następnie w podrozdziale 4.2 zdefiniowano 

odpowiadające im cechy, które następnie zoperacjonalizowano do postaci zmiennych 

(itemów), wykorzystanych w konstrukcji kwestionariusza, tym samym umożliwiając 

przeprowadzenie analizy czynnikowej. 

 

3.2 Relacje społeczne  

 W ramach komunikacji marketingowej regionu zaangażowanie odbiorców komunikatów 

i szerszy aspekt społeczny jest istotnym elementem procesu wymiany informacji. Według 

wyników badań jakościowych z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich 

odpowiedzialnych za promocję województw wynika, że postrzegają oni geocaching jako 

narzędzie służące budowaniu relacji społecznych, zachęcające do aktywności z rodziną lub 

znajomymi (R8, R11, R12, R13, R14). W literaturze przedmiotu zauważa się, że mechanizmy 

grywalizacji wpływają na rozwój relacji społecznych. Mechanizmy te polegają na wzajemnej 

integracji uczestników komunikacji, budowaniu interakcji i więzi społecznych, które mają na 

celu zmotywowanie ich do określonego działania (Landers i Callan, 2011). Jeśli uczestnik 

komunikacji jest zaangażowany w budowanie relacji społecznych podczas komunikacji 

marketingowej, to przekłada się to na jego zaangażowanie emocjonalne, natomiast gdy 

odbiorca komunikatu jest emocjonalnie związany z grupą czy tematem komunikatu, to 

łatwiej przywiązać go do marki (regionu) (Jenkins, 2006). Relacje społeczne definiowane są 

jako „oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej partnerów w różnych sytuacjach 

społecznych” (Sztompka, 2012, s. 124). 

 Mechanizmy grywalizacji w komunikacji marketingowej regionu polegają na 

wykorzystywaniu trendu polegającego na tym, że odbiorcy chcą funkcjonować i funkcjonują 

w grupach, ważne dla nich jest poczucie przynależności i budowanie wzajemnych więzi. 

Uczestnicy mający te same zainteresowania czy cele, chcą wspólnie tworzyć grupy, być 

częścią tych grup, co więcej, chcą razem podejmować decyzje przy realizacji zadań 

i osiąganiu celów. W społecznościach tych uczestnicy wzajemnie motywują się do działania. 

Uczestników grup cechuje chęć bycia aktywnym, co wiąże się z poczuciem odpowiedzialności 

za grupę i jej rozwój. W społecznościach tych dochodzi do relacji między uczestnikami 

o charakterze emocjonalnym (Jenkins, 2006). Często zdarza się, że wykorzystywany jest 

również mechanizm polegający na altruizmie, uczestnicy czują za siebie odpowiedzialność, 
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chcą sobie pomagać i wspierać się wzajemnie (Tkaczyk, 2012), a jak przekonuje Jenkins 

(2006) więź jest istotniejsza niż sama informacja. 

 Relacje społeczne są również elementem koncepcji społeczności marki. Społeczność marki 

to grupa osób, klientów, miłośników konkretnego zagadnienia, która jest definiowana jako 

„wyspecjalizowana grupa oparta na relacjach społecznych stworzona wokół marki, pomiędzy 

członkami tej grupy dochodzi do interakcji i relacji” (Muniz i O’Guinn, 2001, s. 412). 

Społeczność jest tworzona przez ludzi, którzy utożsamiają się z marką (Madupu i Cooley, 

2010). Marka poprzez budowanie społeczności może stworzyć przestrzeń umożliwiającą 

uczestnikom interakcję oraz zdobywanie doświadczeń związanych z marką (Katz i Heere, 

2013). Członkowie takiej społeczności poprzez relacje, jakie zachodzą między nimi, biorą 

aktywny udział w budowaniu i rozwijaniu marki (Heding, Knudtzen i Bjerre, 2008). 

Społeczności te tworzone są przeważnie w internecie, ponieważ internet daje możliwość 

stworzenia grupy o nieograniczonej liczbie członków, z różnych państw z całego świata 

i umożliwia łatwą oraz szybką komunikację między nimi (Madupu i Cooley, 2010).  

 Podobne zależności zachodzą w przypadku regionów, gdzie budowanie społeczności, jest 

równoznaczne z tworzeniem swego rodzaju grupy miłośników regionu. Miłośnicy regionów 

przyczyniają się do dbania o dziedzictwo danego miejsca, gromadzą, zbierają a następnie 

udostępniają informacje o regionie (np. pod postacią zdjęć historycznych i współczesnych, 

zdjęcia te niekiedy są dokumentacją wydarzeń oraz wykorzystywane są do organizacji 

wystaw bądź w publikacjach). Osoby, które udzielają się w grupach na rzecz danego miejsca, 

poprzez swoje działanie przekazują również wartości historyczne, dbają o pamięć oraz 

propagują wiedzę o regionie wśród społeczeństwa. Miłośnicy niekiedy są ekspertami 

w historii regionalnej i traktowani są jako źródło wiedzy, a wiedzę przekazują dalej, stając się 

ambasadorami miejsc (Ziętal, 2014). Osoby związane z regionem i zrzeszone 

w stowarzyszeniach funkcjonujących na rzecz regionu (społeczności formalne) przyczyniają 

się do kultywowania odrębności kulturowej danego terytorium, pielęgnowania dziedzictwa 

kulturowego. Biorą również odpowiedzialność za wizerunek regionu (Taboł, 2015) angażując 

się w rozwój i propagowanie informacji o regionie poprzez wydawanie poradników, 

przewodników, monografii itp. Grupy te organizują lekcje, warsztaty, festyny, festiwale itp. 

(Zawadzka, 2017).  

 Geocaching jest grą, która wymaga od graczy interakcji z innymi uczestnikami, ponieważ 

jest rodzajem gry społecznej (Ihamäki i Luimula, 2013c), w której gracze należą do 
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społeczności (Ihamäki, 2015b). Co więcej, uczestnicy gry sami tworzą tę społeczność i chcą 

do niej należeć (Cord, Roeßinger i Schwartz, 2015). Potwierdzają to przypuszczenie wyniki 

badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich, według których gracze tworzą grupę zintegrowaną (R3). Poczucie 

przynależności ułatwia tworzenie więzi z innymi uczestnikami, a to z kolei przyczynia się do 

zbudowania zaufania między nimi (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b). Społeczności te 

funkcjonują dlatego, że graczy łączą wspólne zainteresowania oraz cele związane z grą i jej 

rozwojem. Ponadto według wyników badań prowadzonych przez Garney i in. (2016), 

uczestnicy sami nazywają się społecznością, poczucie odpowiedzialności i przynależności jest 

kluczowe w jej funkcjonowaniu. Natomiast z badań przeprowadzonych przez Ihamäki 

i Luimula (2013c) wynika, że relacje społeczne i tworzenie społeczności są dla uczestników 

głównym celem, dla którego podejmują się uczestnictwa w grze. Potwierdzają to wyniki 

badań prowadzonych przez Robinson i Hardcastle (2016), z których wynika, że aktywność 

społeczna jest dla uczestników geocachingu istotna. Budowanie relacji społecznych, 

tworzenie społeczności, jak i przyjaźni między uczestnikami, jest możliwe z powodu dużego 

zaangażowania samych uczestników w grę. Uczestnicy doceniają ją za możliwość integracji 

oraz poznania nowych osób (Ihamäki, 2012a; Hubakova, 2016), wspólne zainteresowania 

i cele pozwalają na tworzenie się przyjaźni między uczestnikami, a dzięki wykorzystywaniu 

internetu mają one często charakter międzynarodowy (Ihamäki, 2012a; Heljakka i Ihamäki, 

2019). Gra umożliwia zatem integrację oraz rozwój kompetencji społecznych (Nadobnik, 

2018). Według wyników badań jakościowych przeprowadzonych dla celów niniejszej pracy, 

geocaching nie tylko umożliwia, ale i zachęca do integracji z rodziną, przyjaciółmi, z innymi 

uczestnikami (R8, R11, R12, R13, R14). 

 Sama rywalizacja zachęca do kontynuowania aktywności, gracz jest zmotywowany do 

dalszego uczestnictwa, ponieważ chęć wygranej czy pokonania innych uczestników zachęca 

do dalszych działań (Tkaczyk, 2012). Geocaching jest traktowany przez uczestników jako gra, 

w której można rywalizować, a niekiedy traktowana jest jako wyścig (Adanali i Alim, 2019). 

Charakter i zasady gry umożliwiają tworzenie rankingów, statystyk, a sami uczestnicy na 

bieżąco mogą je sprawdzać. Uczestnicy rywalizują z osobami, których nie znają osobiście, ale 

również z rodziną czy znajomymi (O’Hara, 2008). Ponadto sami uczestnicy wymyślają sobie 

wyzwania, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez O’Harę (2008), z których 

wynika, że gracze sami stawiają sobie poprzeczki, np. jedni gracze postanowili zdobyć 100 
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skrytek w przeciągu jednego roku, inni uczestnicy postanowili znaleźć wszystkie skrytki z listy 

podanej na stronie obsługującej geocaching. Zatem uczestnicy geocachingu nieformalnie ze 

sobą rywalizują i sami kreują przestrzeń do rywalizacji przykładem czego jest rywalizacja o to, 

kto znajdzie bardziej nietypowe, unikatowe miejsce do ukrycia skrytki (O’Hara, 2008). Ten 

aspekt rywalizacji jest bardzo ważnym w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu, 

ponieważ sami uczestnicy szukają ciekawych miejsc w regionie, które mogliby pokazać 

innym. W ten sposób funkcje komunikacji marketingowej w regionie realizowane 

są oddolnie, w sposób naturalny i autentyczny, z pełnym zaangażowaniem. W Tabeli 27 

przedstawiono rodzaje rywalizacji, jakie mogą zostać podjęte przez uczestników 

geocachingu. 

 

Tabela 27. Rodzaje rywalizacji w geocachingu 

Rodzaje rywalizacji Źródło 

W którym województwie jest najwięcej skrytek. Groundspeak. Statystyki, 2021 

Kto założy najwięcej skrytek. O’Hara, 2008; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Groundspeak. Statystyki, 2021 

Kto znajdzie najwięcej skrytek. O’Hara, 2008; Gram-Hansen, 2009; Groundspeak. 

Statystyki, 2021 

Która skrytka została najczęściej znaleziona. Groundspeak. Statystyki, 2021 

Skrytka najwyżej położona. Groundspeak. Statystyki, 2021 

Skrytka najniżej położona. Groundspeak. Statystyki, 2021 

Skrytka, która jest najbardziej lubiana. Groundspeak. Statystyki, 2021 

Kto znajdzie pierwszy nową skrytkę FTF (First to 

Find). 

Hooper i Rettberg, 2011; Vartiainen i Tuunanen, 2016  

Zdobywanie odznak PTTK. Groundspeak. Odznaka PTTK, 2020 

Najwięcej znalezionych skrytek w ciągu dnia. Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 2013 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Przykładem rywalizacji jest aktywność polegająca na zdobywaniu odznak PTTK, co ma na 

celu zmotywowanie uczestników do poznawania nowych miejsc podczas gry. Rywalizacja 

w tym obszarze zachęca uczestników do podróżowania po Polsce i odkrywania miejsc 

wcześniej nieznanych, ale również do tworzenia skrytek, które mają na celu promocję 

nowych atrakcji. Odznaka PTTK Geocaching Polska powstała dzięki współpracy Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) i Stowarzyszenia Geocaching Polska. 
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Odznakę gracze mogą uzyskać w czterech stopniach (odznaka popularna, brązowa, srebrna 

i złota) (Geocaching. Odznaka PTTK, 2020). Tym samym geocaching umożliwia wykorzystanie 

systemu nagród, co zostało potwierdzone przez respondentów biorących udział w badaniu 

jakościowym z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich (R3, R4). 

 Mimo że w grze można brać udział samodzielnie, to aspekt społeczny odgrywa istotną 

rolę, geocaching zachęca bowiem do grania zespołowego. W świecie wirtualnym tworzone 

są grupy, by uczestnicy mogli wymieniać się poglądami i doświadczeniami, planować 

wspólny udział w grze, a następnie integrować się i współpracować w świecie realnym 

(Hooper i Rettberg, 2011). Z badań przeprowadzonych przez Vitale i in. (2012) wynika, 

że ludzie cenią sobie geocaching za możliwość współpracy, a co więcej za możliwość 

współpracy z osobami, z którymi wcześniej nie współpracowali. Natomiast z badań 

przeprowadzonych przez Adanali i Alim (2019) wynika, że uczestnicy geocachingu podczas 

pracy w grupie wspólnie rozwiązują problemy, wymieniają się pomysłami, razem podejmują 

decyzje. Podczas współpracy i pracy zespołowej uczestnicy wspierają się nawzajem (Garney, 

i in., 2016), pomagają sobie (Adanali i Alim, 2019), udzielają rad oraz proszą o rady (Ihamäki, 

2015b). Uczestnicy zaznaczają, że praca w grupie sprawia im przyjemność nawet z osobami 

nieznajomymi (Vitale i in., 2012). Wyniki badań jakościowych potwierdzają obserwację, że 

gracze organizują się w grupach i współpracują (R5). Gracze zazwyczaj grają w zespołach, 

ponieważ istotna dla nich jest integracja społeczna z rodziną, przyjaciółmi czy z innymi 

graczami (Ihamäki, 2012a; Santos i in., 2012). Gracze cenią sobie geocaching za to, że mogą 

podczas gry przebywać z rodziną (Cord, Roeßinger i Schwartz, 2015), a gra umożliwia 

uczestnikom wspólną aktywność z najbliższymi (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Robinson 

i Hardcastle, 2016). Uczestnicy pytani z kim zazwyczaj grają odpowiadali, że z rodzinami, 

z dziećmi (O’Hara, 2008), z wnukami (Matherson i in., 2008), z przyjaciółmi (Garney i in., 

2016). Gracze podczas gry mają możliwość zorganizowania wspólnego wyjścia w teren, 

zatem geocaching umożliwia im wspólne spędzenie czasu. Poza tym jednoczy ludzi, 

uczestnicy mają możliwość integracji, ponieważ mają wspólne cele i zainteresowania 

(Ihamäki i Luimula, 2013c).  

 W przypadku geocachingu relacje społeczne, budowanie społeczności, tworzenie więzi 

międzyludzkich ma miejsce na kilku płaszczyznach. Według badań Garney i in. (2016) jedną 

z nich jest sytuacja, podczas której uczestnicy szukają skrytek, wówczas współpracują ze 

sobą, rywalizują, poznają się, pomagają sobie, motywują. Natomiast według O’Hary (2008) 
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relacje społeczne zachodzą nie tylko podczas szukania keszy, ale i przed wyruszeniem 

w teren, czyli w momencie przygotowywania się do gry. Wówczas uczestnicy szukają 

informacji o skrytkach, proszą o wsparcie innych uczestników, organizują wspólne szukanie 

skrytek. W internecie, tworzą się grupy społeczników, których celem jest znalezienie kesza. 

Interakcja społeczna zachodzi zatem zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym (O’Hara, 

2008). Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami 

Urzędów Marszałkowskich również potwierdzają, że geocaching jest oceniany jako narzędzie 

umożliwiające współpracę między uczestnikami gry (R8, R11). Należy wspomnieć, że 

w internecie uczestnicy tworzą swoje profile, które określają ich samych, są niekiedy ich 

wirtualną tożsamością (Garney i in., 2016). Jak już wspomniano, gracze tworzą społeczności 

na forach internetowych (Neustaedter, Tang i Judge, 2010; Hooper i Rettberg, 2011; Rosario 

i in., 2019). To właśnie w internecie rozpoczynają się relacje społeczne, uczestnicy poznają 

się w świecie wirtualnym by następnie spotkać się w świecie realnym (Garney i in., 2016). 

Świat realny i organizacja eventów, spotkań tematycznych jest kolejną płaszczyzną, na której 

między uczestnikami dochodzi do relacji społecznych. Podczas eventów gracze poznają nowe 

osoby albo uczestnicy, którzy do tej pory mieli kontakt tylko wirtualny, poznają się osobiście. 

Wówczas kontakt osobisty sprzyja tworzeniu bliższych relacji społecznych a udział 

w eventach powoduje ich pogłębianie (Ihamäki, 2015b). 

 Wykorzystywanie mechanizmów wspierających budowanie relacji społecznych umożliwia 

stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy obcują z regionem, jednocześnie tworząc 

przyjaźnie, rywalizując i współpracując. Relacje społeczne mogą mieć istotny wpływ na 

skuteczność gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, ponieważ dzięki nim 

tworzone są grupy miłośników regionu, analogicznie jak „relacje konsumentów skupionych 

wokół danej marki są płaszczyzną do tworzenia się grup” (Witczak, 2018, s. 308). Osoby 

w tych grupach integrują się, co sprzyja budowaniu zaufania między ludźmi (Ihamäki, 2012a; 

Ihamäki, 2015b). Taka grupa ma wpływ na komunikację marketingową regionów, ponieważ 

osoby działające na rzecz marki (regionu) kształtują sieci powiązań pomiędzy marką a innymi 

konsumentami i ponadto wzmacnia się poziom zaangażowania poszczególnych osób 

(Witczak, 2018). Zaufanie oraz wzajemna sympatia, wspólne zainteresowania są 

fundamentem dobrej współpracy i wymiany pomysłów, co przekłada się na działania 

zmierzające do rozwoju marki regionu. 
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3.3 Oczekiwane korzyści dla graczy  

 Geocaching w szerokim zakresie może przynieść uczestnikom wiele korzyści, począwszy 

od korzyści mentalnych a skończywszy na korzyściach zdrowotnych (Battista i in., 2016). 

Po zidentyfikowaniu poszczególnych korzyści jakie wypływają z geocachingu takie jak 

np.: czerpanie przyjemności i radości z gry (Hooper i Rettberg, 2011), dostarczanie rozrywki 

czy walor edukacyjny gry (Kapoun, 2016), istnieje możliwość wykorzystania ich w celu 

transferu na pozytywny wizerunek regionu.  

 Omawiany rodzaj gry łączy rozrywkę z walorem edukacyjnym, dlatego też w literaturze 

przedmiotu geocaching określany jest jako educaching (edu-edukacja/ang. education oraz 

ang. caching-poszukiwanie) (Kapoun, 2016); jak i edutainment (edu-edukacja/ ang. education 

oraz ang. entertainment-rozrywka) (Gram-Hansen, 2009). Educaching oraz edutainment są to 

zagadnienia definiowane jako połączenie zabawy z nauką przy wykorzystaniu geocachingu. 

Geocaching jako rozrywka jest tak zaplanowana i zorganizowana, aby dostarczać 

uczestnikom wiedzy na konkretny temat (Gram-Hansen, 2009). Walor edukacyjny był 

również poruszany przez respondentów podczas badania jakościowego. Przedstawiciele 

Urzędów Marszałkowskich zgodnie twierdzili, że geocaching umożliwia zwiększanie wiedzy 

o miejscu gry (R1, R2, R4, R5, R9, R10, R11, R12, R13, R14). 

 Jak wcześniej wspomniano, geocaching jest szeroko opisany w literaturze przedmiotu 

w odniesieniu do edukacji, gra jest wykorzystywana przez nauczycieli do prowadzenia zajęć 

i przekazywania informacji na różne tematy, wpisując się w koncepcję „nauki przez zabawę” 

(Kapoun, 2016; Michalakis, Valtis i Klonari, 2017) oraz „nauki poprzez doświadczanie” 

(Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Skrytki można tworzyć w różnych miejscach w odniesieniu 

do różnych tematów, tym samym kesze tworzone są np. w miejscach historycznych 

posiadające opis danego miejsca umożliwiają uczestnikom pozyskanie informacji o historii 

konkretnej lokalizacji (Michalakis, Valtis i Klonari, 2017). Z badań przeprowadzonych przez 

Vitale i in. (2012) wynika, że 88% uczestników gry znajduje w geocachingu walor edukacyjny. 

Walor edukacyjny może pozytywnie wpłynąć na skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu. Zatem korzyścią dla graczy wynikającą z uczestnictwa 

w geocachingu jest możliwość pozyskania wiedzy o regionie. Respondenci badań 

jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich uznali, że geocaching jest narzędziem służącym do zwiększania wiedzy 

o regionie (R2, R4, R5, R7, R10, R11, R14). Rosier i Yu (2011) również udowadniają, że 
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geocaching wpłynął na rozumienie i postrzeganie otoczenia przez graczy, uczestnicy 

przyznali, że poznali bliżej miejsce, w którym grali, a podczas udziału w grze pozyskują 

wiedzę o historii i kulturze konkretnego miejsca. Potwierdzają ten fakt również wyniki badań 

przeprowadzonych przez Kapouna (2016), w których uczestnicy przyznali, że podczas gry 

przyswoili wiedzę o historii odwiedzanego miejsca oraz że gra umożliwiła im poznanie tego 

miejsca dokładniej. Można uznać, że skutkiem gry jest pozyskanie przez uczestników 

konkretnej wiedzy o regionie (Rosier i Yu, 2011), jego historii, kulturze, przyrodzie (Gram-

Hansen, 2009), zabytkach (Heljakka i Ihamäki, 2017), atrakcjach (Telaar, Krüger i Schöning, 

2014). Również uczestnicy przebadani przez Garney i in. (2016) potwierdzili, że podczas gry 

można przyswoić wiedzę na różne tematy. Natomiast z badań przeprowadzonych przez 

Telaara, Krügera i Schöninga (2014) wynika, że uczestnicy cenią sobie grę za możliwość 

nauczenia się „czegoś zupełnie innego”.  

 Geocaching przez uczestników jest traktowany jako odskocznia od codzienności. Gra jest 

formą relaksu umożliwiającą odstresowanie się, zdystansowanie się od swoich problemów. 

Geocaching umożliwia zatem odpoczynek psychiczny (Heljakka i Ihamäki, 2017). Wyniki 

własnych badań jakościowych z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich potwierdzają 

przypuszczenie, że geocaching jest formą relaksu (R12), zabawy, dostarczając tym samym 

radości graczom (R10). Uczestnicy w badaniach przeprowadzonych przez różnych autorów 

wskazują jako jedną z korzyści gry fakt, że aktywność ta ma miejsce poza domem, 

w otoczeniu natury i ten aspekt powoduje, że grę traktują jako formę relaksu, rozrywki 

(O’Hara, 2008; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Robinson 

i Hardcastle, 2016). Dodatkowo z badań przeprowadzonych przez Garney i in. (2016) wynika, 

że podstawowymi korzyściami wskazywanymi przez uczestników gry są możliwość zabawy 

i rozrywki podczas geocachingu oraz fakt, że gra umożliwia im odczuwanie radości. 

Potwierdzają tę opinię również wyniki badań przeprowadzonych przez Vitale i in. (2012), 

w których wskazano, że 93% uczestników znajduje radość z gry. Zabawa i rozrywka 

w geocachingu są ściśle powiązane z charakterem gry polegającej na szukaniu „skarbów”, 

uczestnik pełni rolę odkrywcy, poszukiwacza, bierze czynny udział w grze, osobiście 

doświadcza, dlatego też geocaching jest lubiany przez możliwość przeżycia przygody 

(Ihamäki, 2013; Ihamäki, 2014; Falcao, Damasio i Mela, 2014; Robinson i Hardcastle, 2016).  

 Geocaching jest również traktowany jako narzędzie przynoszące korzyści zdrowotne. Jest 

grą polegającą na podejmowaniu aktywności fizycznej w terenie, która przyjmuje różne 
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formy począwszy od spacerowania, poprzez bieganie, jazdę na rowerze, wspinaczkę, po 

niekiedy pływanie kajakiem czy nurkowanie (Gram-Hansen, 2009; Vitale i in., 2012; Boulaire 

i Hervet, 2012; Robinson i Hardcastle, 2016; Garney, 2016). Geocaching promuje aktywność 

fizyczną i zachęca do określonej formy ruchu (Santos i in., 2012; Garney i in., 2016; Heljakka 

i Ihamäki, 2017). Grając w geocaching uczestnicy podejmują pewną aktywność fizyczną 

i wchodzą w interakcję z otoczeniem (Robinson i Hardcastle, 2016). Czasami uczestnicy 

pokonują duże odległości, aby znaleźć konkretną skrytkę (Schneider i Chavez, 2010). Fakt ten 

został również potwierdzony przez przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, którzy 

postrzegają graczy jako aktywnych uczestników pokonujących bariery, wiele kilometrów czy 

nawet kontynenty by dotrzeć do miejsca ukrycia skrytek (R3). Przez niektórych uczestników 

geocaching jest traktowany jako rodzaj sportu, który mogą uprawiać regularnie (Gram-

Hansen, 2009), co potwierdzili badani z Urzędów Marszałkowskich określając grę jako 

aktywność fizyczną na świeżym powietrzu (R11), która nie jest tylko zwykłym spacerem 

(R10). Poziom aktywności fizycznej zależy przy tym od kondycji i formy zdrowotnej graczy 

oraz od miejsca ukrycia skrytki (Garney i in., 2016; Michalakis, Valtis i Klonari, 2017). Falcao, 

Damasio i Melo (2014) nazywają geocaching aktywnością typu sportowo-rekreacyjną.  

 Warto tu nadmienić, że geocaching jest wykorzystywany przez rodziców do 

organizowania swoim dzieciom rozrywki związanej z aktywnością fizyczną (Gram-Hansen, 

2009; Heljakka i Ihamäki, 2017). Według badań przeprowadzonych przez Garney i in. (2016) 

wynika, że dzieci traktują geocaching jako przygodę, a nie spacer, spacerowanie dla dzieci 

jest mało atrakcyjną formą aktywności, a podczas geocachingu chętniej spędzają czas na 

świeżym powietrzu. Również dorośli, którzy grają w geocaching przyznają, że gra zachęca ich 

do wyjścia na spacer (Robinson i Hardcastle, 2016). Uczestnicy badań prowadzonych przez 

O’Harę (2008), przyznają, że geocaching jest ciekawą formą aktywności fizycznej dla ludzi, 

którzy nie lubią spacerować, a Garney i in. (2016) dowodzą, że geocaching dla uczestników 

jest atrakcyjniejszy niż spacer. Gra promuje przemieszczanie się na duże odległości, w różne 

miejsca, tym samym ten aspekt może pozytywnie wpłynąć na skuteczność komunikacji 

marketingowej regionu. Podejmowana przez uczestników aktywność, która wpływa 

pozytywnie na zdrowie, jednocześnie przyczynia się do promocji walorów regionu w tym 

aspekcie.  

 Kolejną korzyścią jaką daje uczestnikom geocaching jest możliwość odkrywania 

i eksploracji nowych miejsc. Tę rolę gry również potwierdzają opinie badanych 
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przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, według których geocaching jest uznawany jako 

narzędzie zachęcające do poznawania i eksplorowania regionu (R7, R11). Rosier i Yu (2001), 

jak i O’Hara (2008) twierdzą, że geocaching zachęca graczy do podróżowania, odkrywania 

nieznanych, nowych miejsc. Dla niektórych graczy możliwość szukania keszy w miejscach 

nieznanych jest dodatkową atrakcją (Garney i in., 2016). Podobnie Robinson i Hardcastle 

(2016) dowodzą, że uczestnicy gry cenią sobie w geocachingu fakt, że mają możliwość 

eksploracji nowych miejsc, zarówno lokalnych, jak i tych dalszych. Z badań 

przeprowadzonych przez O’Harę (2008) wynika, że uczestnicy dzięki grze odkryli nowe 

miejsca, ale jednocześnie przyznają, że w innych okolicznościach by je pominęli. Niekiedy 

bywa zatem tak, że uczestnicy nigdy nie wybraliby określonego miejsca, gdyby nie udział 

w geocachingu (Kalda, 2017). Gra tym samym zachęca do eksploracji i poszukiwania miejsc 

jeszcze nieodkrytych (Santos i in., 2012; Hubakova, 2016). 

 W eksplorowaniu i poznawaniu nowych miejsc pomaga uczestnikom jeszcze jeden 

element gry jakim jest wykorzystywanie zagadek zamiast współrzędnych do wskazywania 

lokalizacji skrytki. Zagadki zawierają informacje o danej lokalizacji, zachęcają gracza do 

jeszcze bardziej wnikliwego eksplorowania otoczenia (Ihamäki, 2013). Jak wskazują Vitale 

i in. (2012) rozwiązywanie zagadek dostarcza uczestnikom wiele radości, co zostało 

potwierdzone również w badaniach prowadzonych przez O’Harę (2008). Według Telaara, 

Krügera i Schöninga (2014) istnieje grupa uczestników, która wybiera skrytki zawierające 

łamigłówki, uczestnicy ci bardzo lubią rozwiązywanie zagadek. Ta aktywność jest 

jednocześnie źródłem wiedzy osobiście doświadczonej przez uczestnika (Gram-Hansen, 

2009) i z tego względu stanowi dla niego wyjątkową korzyść.  

 Odkrywanie nowych miejsc, jak również rozwiązywanie zagadek z nimi związanych 

wpływają na budowanie doświadczeń z konkretnym regionem (Gram-Hansen, 2009). Ta 

właściwość została zauważona także podczas wywiadów z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich, podczas których jeden z respondentów wskazał, że geocaching umożliwia 

doświadczanie miejsc w regionie (R1). Podczas gry, uczestnicy oglądają dane miejsca 

osobiście, doświadczają emocji. Doświadczanie to odbywa się w realnym świecie, 

w konkretnym miejscu (Ihamäki, 2014). Uczestnicy szukając skrytek doświadczają historii, 

kultury, zwyczajów (Santos i in., 2012), jak sami przyznają, doświadczają czegoś nowego 

(Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Wspomnienia i budowanie pozytywnych doświadczeń stają 

się ważnym elementem budowania skutecznej komunikacji marketingowej regionu opartej 
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na zaangażowaniu uczestnika. Kreując wspomnienia i pozytywne emocje z miejscem 

budowana jest więź z regionem a sam uczestnik czuje przynależność do danego miejsca 

(Ihamäki, 2013). 

 Podsumowując, geocaching dostarcza wielu korzyści uczestnikom, zaczynając od aspektu 

edukacyjnego, a kończąc na kolekcjonowaniu przeżyć i wspomnień. Uczestnicy przyznają, że 

dzięki grze mają możliwość poznania nowych miejsc, geocaching zaprowadza ich w miejsca, 

które by pominęli, gdyby nie uczestniczyli w grze (Vitale i in., 2012). Szukanie skrytek 

umożliwia im odwiedzenie konkretnych miejsc takich jak zabytki, miejsca historyczne czy 

związane z dziedzictwem kulturowym (Michalakis, Valtis i Klonari, 2017). W Tabeli 28 

przedstawiono zidentyfikowane korzyści, jakie czerpią z gry uczestnicy, które mogą zostać 

wykorzystane w osiąganiu celów komunikacji marketingowej regionu przy pomocy 

geocachingu. 

 

Tabela 28. Korzyści, jakie czerpią z gry uczestnicy 

Korzyści Źródło 

nauka nowych zagadnień związanych 
z regionem, edukacja, rozwój 

Scherman, 2004; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, Damasio 
i  Melo, 2014; Kapoun, 2016; Hubakova, 2016 

rekreacja, relaks, zabawa, rozrywka Chavez, Schneider i Powell, 2004; Sherman, 2004; Hooper 
i Rettberg, 2011; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Kapoun, 2016 

oderwanie od codzienności Schneider i Chavez 2010; Falcao, Damasio i Melo, 2014 

aktywność fizyczna, dbanie o zdrowie Sherman, 2004; O’Hara, 2008; Schneider i Chavez 2010; Falcao, 
Damasio i Melo, 2014; Garney i in., 2016; Helijakka i Ihamäki, 2017 

odkrywanie i eksploracja nowych 
miejsc 

O’Hara, 2008; Ihamäki i Luimula, 2013c; Telaar, Krüger i Schöning, 
2014; Hubakova, 2016; Ihamäki i Heljakka, 2019 

podróżowanie  Matherson i in., 2008 

doświadczanie miejsc Ihamäki i Luimula, 2013c; Ihamäki i Heljakka, 2019 

kontakt z naturą Sherman, 2004; Schneider i Chavez, 2010  

sprawdzenie swoich umiejętności Schneider i Chavez, 2010; Heljakka i Ihamäki, 2017 

Źródło: opracowanie własne 

 Warto także dodać, że odkrywanie i eksplorowanie nowych miejsc odbywa się na dwóch 

płaszczyznach: z punktu widzenia poszukiwacza, ale i twórcy skrytek. Poszukiwacz pragnie, 

aby skrytka zaprowadziła go w nowe miejsce, tym samym twórcy skrytki zależy, aby ukryć ją 

w unikatowym miejscu, które będzie atrakcyjne dla innych. Dla niektórych geocaching jest 

formą rozrywki, relaksu czy aktywności fizycznej, ale w każdym aspekcie celem gry jest 

znalezienie skrytek, a zatem zaprowadzenie uczestników w konkretne miejsce i przekazanie 

konkretnej informacji, co może zostać z powodzeniem wykorzystane w komunikacji 

marketingowej regionu.  
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3.4 Komunikacja wewnętrzna w geocachingu  

 Rozwój nowoczesnych technologii, szeroki dostęp do internetu, stwarzają nowe 

możliwości w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu. Komunikacja wewnętrzna 

między uczestnikami jest szybsza i łatwiejsza, odbywa się w dwie strony, co oznacza, że 

użytkownicy nie tylko konsumują informację, ale mają możliwość tworzenia i przesyłania 

własnej. Ten rodzaj komunikacji w dwie strony (głównie za pomocą internetu) wpisuje się 

w koncepcję sieci 2.0, dzięki której komunikacja uległa zmianie z komunikacji w jednym 

kierunku (przesyłanie informacji bez możliwości przesyłania sprzężenia zwrotnego) na 

komunikację w dwie strony (interakcja między uczestnikami, możliwość przesyłania 

odpowiedzi) (Klepek i Starzyczna, 2018). Sieć 2.0 powoduje, że komunikacja ma charakter 

interaktywny, czyli każdy z uczestników komunikacji ma możliwość odgrywania roli twórcy 

jak i odbiorcy komunikatu (Chandler i Munday, 2011). Komunikacja w oparciu o sieć 2.0 

polega więc na tym, że między uczestnikami komunikacji dochodzi do interakcji, odbiorca jak 

i nadawca informacji są pełnoprawnymi uczestnikami procesu komunikacji, w którym istnieje 

możliwość reakcji na komunikat. Dzięki sieci 2.0 możliwe jest przesyłanie treści różnego 

rodzaju - od tekstu, poprzez zdjęcia, po filmy itp. To właśnie między innymi dzięki takiemu 

rozwiązaniu między uczestnikami tworzą się relacje a sami uczestnicy tworzą wirtualne 

społeczności (O’Reilly, 2009; Christodoulides, 2009). W koncepcję 2.0 wpisuje się 

funkcjonowanie geocachingu (Santos i in., 2012), w którym występuje interaktywność - 

uczestnicy mają możliwość wymiany informacji, każdy z uczestników może być nadawcą 

informacji jak i jej odbiorcą (Christodoulides, 2009; Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 2013). 

Tworzenie i przesyłanie własnego komunikatu umożliwia uczestnikom przekazywanie swojej 

reakcji, opinii na temat danego regionu. Jest to istotna cecha z punktu widzenia komunikacji 

marketingowej, gdyż takie informacje mogą posłużyć do budowania pozytywnego wizerunku 

oraz doświadczeń z regionem, podobnie jak zebranie informacji o potrzebach uczestników 

komunikacji marketingowej regionu (Christodoulides, 2009).  

 Komunikacja marketingowa regionu za pomocą geocachingu odbywa się w oparciu 

o model komunikacji „wielu do wielu”, który został opisany w podrozdziale 1.3. W modelu 

tym uczestnicy tworząc komunikat przesyłają go do wielu uczestników, a komunikacja 

odbywa się na płaszczyźnie „każdy z każdym”. Taki rodzaj komunikacji daje szersze 

perspektywy w odniesieniu do przekazywania informacji o regionie, ponieważ informacja 

trafia do wielu odbiorców oraz wszyscy uczestnicy mają możliwość wysłania sprzężenia 
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zwrotnego, które również trafia do wielu odbiorców (Klepek i Starzyczna, 2018). Geocaching 

umożliwia tworzenie informacji i przekazywanie jej dalej pozostałym uczestnikom 

(Matherson i in., 2008), zasady gry spełniają zatem warunki tego typu komunikacji.  

 Komunikacja wewnętrzna, czyli między uczestnikami geocachingu odbywa się głównie 

w internecie, to tam publikowane są informacje potrzebne w grze (Kalda, 2017), a uczestnicy 

mają ze sobą stały kontakt (Ihamäki, 2007). Uczestnicy do przekazywania sobie informacji 

wykorzystują przede wszystkim chaty, fora internetowe (Ihamäki, 2012a) oraz 

korespondencję prywatną (Neustaedter, Tang i Judge, 2013). Każda skrytka ma swoją stronę 

internetową (profil) i na tej stronie istnieje możliwość umieszczania komentarzy (co tworzy 

historię dotyczącą danej skrytki i tym samym danego miejsca), tym samym dzięki aktywności 

graczy tworzony jest spis zawierający doświadczenia uczestników z danym miejscem, ich 

opinie, opis przygód (Neustaedter, Tang i Judge, 2010). Fora internetowe z kolei uznawane 

są za główne źródło komunikacji w grze (Telaar, Krüger i Schöning, 2014), to tam uczestnicy 

wymieniają się opiniami na temat skrytek i miejsc, które zwiedzili. Gracze za pośrednictwem 

internetu wymieniają się poglądami na temat konkretnych lokalizacji, opiniami oraz 

doświadczeniami, wskazówkami czy radami (Neustaedter, Tang i Judge, 2013). Uczestnicy, 

którzy znaleźli skrytkę w świecie realnym chętnie dzielą się swoimi wrażeniami, przeżyciami 

oraz odczuciami z innymi za pośrednictwem forum, tym samym przekazują informacje 

o ciekawostkach, atrakcjach, przeżyciach jakie ich spotkały. Takie działania uczestników 

przyczyniają się do budowania więzi między samymi graczami oraz kształtują wizerunek 

miejsca gry (Ihamäki, 2007; Adanali i Alim, 2019). Tę zaletę gry dostrzegają przedstawiciele 

Urzędów Marszałkowskich, którzy uważają, że gra umożliwia dzielenie się swoimi 

doświadczeniami (R4). 

 Poprzez komunikację wewnętrzną w grze zmienia się percepcję uczestników 

w odniesieniu do miejsca gry. Gracze pozyskują opis miejsca z perspektywy innego 

uczestnika, zatem dzięki grze można wpłynąć na sposób patrzenia na dane miejsce. 

Dodatkowo dzięki możliwości tworzenia skrytek i przekazywania informacji o miejscu, 

określonemu terytorium nadawana jest tożsamość. Niekiedy skrytki tworzone są z pozoru 

w nieatrakcyjnych miejscach, w takich, do których uczestnik nie biorąc udziału w grze nigdy 

by nie dotarł, a dzięki geocachingowi a nawet dzięki twórcy skrytki, uczestnik ma okazję je 

poznać. Perspektywa poszukiwacza zmienia się pod wpływem twórcy skrytki i jego 

postrzegania otoczenia (O’Hara, 2008). Dzięki szukaniu skrytek uczestnicy spostrzegają 
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również detale, których do tej pory nie zauważyli, zwracają uwagę na elementy związane 

z historią, z dziedzictwem kulturowym. Geocaching przyczynia się do tego, że konkretne 

miejsce otrzymuje nowe znaczenie, z pozoru nieatrakcyjne okazuje się być miejscem 

wyjątkowym (Gram-Hansen, 2009). Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym 

przeprowadzonym przez autorkę również określili, że geocaching zmienia pogląd na miejsce 

gry - jeden z respondentów uznał, że pod wpływem gry zwiększa się atrakcyjność danego 

miejsca (R1), natomiast kolejny zauważył, że gra umożliwia dostrzeżenie miejsc 

nieoczywistych, nieopisanych w przewodnikach (R4). Wyniki analizy literatury przedmiotu 

również potwierdzają, że uczestnicy pod wpływem geocachingu zmieniają postrzeganie 

miejsc, zwracają uwagę na detale (Heljakka i Ihamäki, 2017). Z badań przeprowadzonych 

przez Ihamäki (2014) wynika, że przekazany uczestnikom opis miejsca gry zmienił ich sposób 

patrzenia na to miejsce. 

 Geocaching poprzez komunikację wewnętrzną umożliwia przekazywanie historii, które 

mogą dotyczyć osobistych przeżyć graczy związanych z danym miejscem. Poszukiwacz biorąc 

udział w grze otrzymuje historię opowiedzianą przez twórcę skrytki, opis danego miejsca 

z perspektywy innego uczestnika, tym samym uczestnik ma możliwość spojrzenia na dane 

miejsce w inny sposób, oczami twórcy (Ihamäki, 2013). Dzięki grze można przekazać całe 

opowiadanie, co oznacza, że gra jest dobrym narzędziem do przekazywania np. legend, 

wierzeń związanych z danym miejscem. 

 Uczestnicy geocachingu, jak opisano w podrozdziale 3.2, tworzą społeczność wokół gry, 

ale również wokół regionu, co można odnieść do koncepcji społeczności marki (Ihamäki, 

2014). Koncepcja budowania społeczności wokół marki oferuje marce więcej niż dodatkowy 

kanał komunikacji, jest to źródło cennej informacji uzyskanej od samych użytkowników (Jang 

i in., 2008). Aktywni członkowie społeczności marki biorą czynny udział w komunikacji 

poprzez pisanie wiadomości, wchodzenie w dialog z innymi uczestnikami komunikacji, 

przekazywanie informacji o marce, dzielenie się doświadczeniami (Madupu i Cooley, 2010). 

Społeczność marki jest grupą silnie zintegrowaną, osoby te ufają sobie nawzajem, 

współpracują ze sobą, podejmują wyzwania aby ulepszyć produkt, rozwinąć markę. Niekiedy 

uczestnicy tej społeczności są autorami nowych projektów mających na celu wprowadzenie 

nowego produktu czy ulepszenie obecnej wersji, w tym znaczeniu to konsumenci są 

autorami pomysłów (von Hippel, 2009). W przypadku geocachingu gracze tworzą skrytki 

i sami decydują, które walory regionu chcą pokazać. W tym przypadku społeczność 
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zbudowana wokół regionu tworzy przestrzeń do komunikowania się regionu z odbiorcami, 

odbiorcy z odbiorcą oraz odbiorców z regionem. Ta więź wpływa na budowanie zaufania 

między graczami, a uczestnicy otrzymując informację od innych uczestników traktują ją jako 

wiarygodną. Gra tworzy zatem przestrzeń do integracji społeczności wokół regionu 

i członkowie tej społeczności ściśle ze sobą współpracują. 

 Informacje przekazywane poprzez geocaching dotyczą miejsca oraz otoczenia gry, 

regionu, wydarzeń, jakie odbywają się w danym miejscu (Pang i in., 2019). Z badań 

jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich jednoznacznie wynika, że geocaching umożliwia przekazanie informacji 

o regionie, atrakcjach i walorach (R1, R3, R5, R10, R12, R14), a dzięki grze przesyłany jest 

jednolity spójny komunikat (R3). 

 Z badań przeprowadzonych przez Pang i in. (2019) wynika, że uczestnicy gier opartych na 

lokalizacji, a taką jest geocaching, oczekują, że informacja przekazywana w grze będzie 

oparta na faktach. Natomiast Telaar, Krüger i Schöning, (2014) wskazują, że uczestnicy 

geocachingu chcą, aby podczas gry dostarczano im informacji o miejscu gry oraz atrakcjach 

w regionie. Informacja przekazywana w grze jest publikowana w formie tekstu, niekiedy 

tekstu poetyckiego (Heljakka i Ihamäki, 2017). Tekst ten zawiera obszerny opis danego 

miejsca oraz dostarcza informacji o miejscu gry (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Oprócz 

tekstu publikowane są zdjęcia, które zostały przez uczestników zrobione podczas szukania 

skrytki lub zdjęcia publikowane przez twórcę skrytki, aby zachęcić do odwiedzania danego 

miejsca (O’Hara, 2008). Informacje przekazywane są również poprzez publikowanie kodów 

QR lub linku (Gram-Hansen, 2009). Informacja jest też przekazywana przez samych 

użytkowników, ponieważ uczestnicy rekomendują sobie nawzajem miejsca do gry (Vitale 

i in., 2012). 

 Do opowiadania historii o regionie, w którym toczy się gra, wykorzystywana jest taktyka 

zwana storytellingiem (Boys i Groover, 2017), która ma na celu stworzenie więzi 

z uczestnikiem komunikacji marketingowej regionu poprzez zaangażowanie go w historię 

opowiadaną przez nadawcę informacji. Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych 

z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich potwierdzają, że historia opowiadana w grze 

jest wartościowym elementem komunikacji przy wykorzystaniu geocachingu, jeden 

z respondentów uznał, że trasa wiodąca do skrytek, jak i same informacje w nich zawarte 

tworzą całość, pewną historię, która wciąga i zachęca do dalszego zwiedzania regionu (R9). 
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Zatem historie te powinny być autentyczne, zachęcające do kreatywności, budujące 

przestrzeń, która ma „pochłonąć” uwagę uczestnika. Poprzez opowiadanie historii uwaga 

uczestnika skupiona jest na przekazie (Chiu, Hsieh i Kuo, 2012). W przypadku geocachingu 

uczestnicy biorą udział w wyreżyserowanej grze, zapraszani są na spacer, podczas którego 

przekazywana jest im pewna historia. Treść w niej zawarta ma na celu doprowadzenie 

uczestników do miejsca ukrycia skrytki. Niekiedy w historii zawarte są zagadki, podpowiedzi, 

które mają pomóc w znalezieniu skrytki, niekiedy zamiast współrzędnych wykorzystywane są 

właśnie opowieści i to historia ma doprowadzić uczestnika we wskazane miejsce (Heljakka 

i Ihamäki, 2017). Bogaty opis miejsca gry może przyczynić się do zwiększania wiedzy na 

temat regionu czy przekonywania do korzystania z konkretnych ofert. Dlatego też opis 

walorów, atrakcji, historii, tradycji danego miejsca daje możliwość osiąganie założonych 

celów komunikacji marketingowej regionu. Historie przekazywane w grze zawierają fakty 

dotyczące regionu, ale bywa tak, że są osobistymi historiami uczestników. Niekiedy uczestnik 

tworząc kesza chce podzielić się z innymi swoją prywatną historią, tym samym skrytka 

nabiera charakteru emocjonalnego, pozostali uczestnicy są w ten sposób informowani, że 

dane miejsce jest ważne dla twórcy kesza (Ihamäki, 2014). Wykorzystywanie storytellingu 

w geocachingu powoduje tworzenie się relacji między uczestnikami a miejscem gry. Miejsce 

poprzez opowiadanie historii otrzymuje tożsamość, staje się unikatowe, co przyczynia się do 

tego, że uczestnik gry łatwiej je zapamiętuje (Ihamäki, 2015a).  

 Podsumowując powyższe rozważania, geocaching jako narzędzie komunikacji 

marketingowej regionu daje możliwość uczestnikom gry poznania danego miejsca i jego 

interpretacji. Gra umożliwia wymianę doświadczeń, opinii i informacji. Mechanizm gry daje 

możliwość interakcji między twórcą skrytki a poszukiwaczem oraz pozostałymi uczestnikami 

gry. Uczestnicy mają bowiem możliwość bieżącego komentowania, wymieniania się 

przeżyciami (O’Hara, 2008).  

 Istotnym elementem komunikacji wewnętrznej podczas gry jest strona internetowa 

obsługująca geocaching, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez Kaldę 

(2017), w których wartościowym źródłem informacji o regionie okazała się być właśnie 

strona internetowa obsługujące grę. Aktywność graczy na stronie internetowej (forum, 

chaty, komentarze), która trwa latami umożliwia ponadto stworzenie bazy informacyjnej 

dotyczącej konkretnego miejsca. Informacje te dotyczą wielu aspektów – od doświadczania 
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regionu, kończąc na faktach historycznych, kulturowych czy informacjach o wydarzeniach 

odbywających się w danym miejscu (Kalda, 2017). 

  Komunikacja marketingowa regionu przy wykorzystaniu geocachingu ma charakter 

komunikacji masowej, gdyż informacja kierowana jest do dużej liczby odbiorców w jednym 

czasie. Równocześnie komunikacja jest kierowana bezpośrednio do odbiorcy, niekiedy 

komunikat ten jest spersonalizowany, a komunikacja często ma charakter nieformalny. Tym 

samym geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej regionu może być traktowany 

jako narzędzie budowania długotrwałych relacji z odbiorcami poprzez zaangażowanie, 

łatwość dostępu i interaktywność. Istotna jest przy tym jakość komunikacji między samymi 

uczestnikami gry.  

 

3.5 Zaangażowanie uczestników gry 

 Komunikacja marketingowa regionu jest powiązana z zaangażowaniem uczestników 

w przekazywanie informacji, tworzenie/współtworzenie informacji. Dlatego też jednym 

z celów komunikacji marketingowej regionu jest prowadzenie działań zmierzających do tego, 

aby grupa docelowa angażowała się w komunikację, czyli brała w niej aktywny udział. 

Zaangażowany uczestnik komunikacji marketingowej regionu podejmuje inicjatywy mające 

na celu tworzenie i przekazywanie informacji o danym miejscu (Houghton i Stevens, 2011), 

co wpływa korzystnie na komunikowanie walorów regionu (Braun, Kavaratzis i Zenker, 

2013). Ponadto zaangażowanie uczestnika komunikacji marketingowej regionu powoduje, że 

bierze on udział w działaniach komunikacyjnych jako ochotnik, z własnej inicjatywy, niekiedy 

spontanicznie podejmując realizację zadań. Uczestnikiem kierują jego przekonania, 

motywacje, zainteresowania (Vollero i in., 2018). Zaangażowanie w odniesieniu do 

komunikacji marketingowej definiowane jest jako „psychologiczny stan umysłu konsumenta 

prowadzący do lojalności poprzez działania oparte na interaktywności, współpracy 

i budowaniu relacji marketingowych z marką, współtworzeniu wartości wraz z marką lub 

z innymi konsumentami oraz poprzez aktywny udział w tworzeniu komunikatu” (Brodie i in., 

2011, s. 2). Zaangażowanie to również poziom koncentracji konsumenta na marce, poczucie 

przynależności do marki (Patterson, Yu i Ruyter, 2006), które w przypadku budowania marek 

regionalnych jest kluczowe. Zaangażowani interesariusze mogą bowiem przyczynić się do 

wzmocnienia pozycji danego miejsca, poprzez pielęgnowanie wartości z nim związanych. 

Interesariusze niejako pracują na sukces miejsc, ponieważ niekiedy sukces danego miejsca 
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przekłada się na ich osobisty rozwój w poszczególnych dziedzinach ich życia (Stubbs 

i Warnaby, 2015). Interesariuszy powinno się zatem traktować jak partnerów - „sojuszników 

w rozwoju” (Kavaratzis, 2017). Według Kavaratzisa (2017), „skuteczniejsze wydaje się 

angażowanie interesariuszy w dialog, pytanie ich, słuchanie” (s. 94). Interesariusze 

w marketingu terytorialnym wpływają na osiąganie celów na trzech płaszczyznach, 

w odniesieniu do: rozwoju miejsc, promocji oraz zwiększania atrakcyjności danego miejsca 

(Boulaire i Hervet, 2012). Rozwój poszczególnych regionów zależny jest od ludzi i ich 

zachowań w stosunku do miejsc, ponieważ „miejsca to przede wszystkim ludzie, którzy je 

zamieszkują oraz relacje społeczne” (Stubbs i Warnaby, 2015, s. 102). Dlatego też, aby 

interesariusze efektywnie uczestniczyli w rozwoju danego miejsca muszą czuć przynależność 

do niego (Vollero i in., 2018). „Angażowanie interesariuszy wzbogaca i pogłębia dyskusję 

w procesie brandingu miasta, ułatwia wprowadzanie nowych opinii, idei i perspektyw” 

(Glińska, 2017, s. 34), a zaangażowany interesariusz chętniej przekazuje wiedzę o regionie 

i swoim działaniem wpływa na jego rozwój (Rebelo, Mehmood i Marsden, 2020). Hanna 

i Rowley (2015) zaznaczają, że zaangażowanie jest istotą w strategicznym zarządzaniu marką 

miejsc, zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy jest jednym z komponentów modelu 

brandingu miejsca przedstawionego przez autorki. 

 Sweetser i Wyeth (2005) określili kryteria zaangażowania, jakie powinna spełniać gra, 

komputerowa, ale ich rozważania można zastosować w odniesieniu do geocachingu, 

ponieważ grywalizacja cechuje się uniwersalnymi przesłankami. Według autorów, aby 

zaangażować gracza, uczestnik powinien być stymulowany na różnych polach gry. 

Geocaching spełnia to kryterium, ponieważ tworzy przestrzeń umożliwiającą zaangażowanie 

w świecie wirtualnym jak i w świecie realnym (Houlbrook i Parker, 2020). Ponadto geocacher 

jest czynnym uczestnikiem gry, gdyż ma możliwość nie tylko szukania skrytek (Ihamäki, 

2014), ale może pełnić także rolę twórcy, tym samym jest zaangażowany w tworzenie gry 

(Matherson i in., 2008). Uczestnicy geocachingu są zaangażowanymi graczami, jak sami 

przyznają cenią sobie w grze możliwość zaangażowania się w nią, bycia aktywnymi oraz fakt, 

że mają możliwość tworzenia gry, tym samym przyczyniają się do promocji regionu (Santos 

i in., 2012). Ponadto Sweetser i Wyeth (2009) uważają, że gra powinna być warta 

zaangażowania, a jak wskazano wyżej, geocaching dostarcza wielu korzyści począwszy od 

korzyści mentalnych a skończywszy na zdrowotnych (Battista i in., 2016). Gracze powinni też 

być skupieni na grze, pozyskanie uwagi uczestników jest powiązane z dostarczaniem graczom 
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odpowiednich bodźców z różnych źródeł, przy czym bodźce te powinny być interesujące dla 

samych uczestników (Sweetser i Wyeth, 2005). Geocaching spełnia również to kryterium, 

ponieważ jest grą, która wymaga skupienia, czynnego uczestnictwa, intelektualnego 

zaangażowania (Matherson i in., 2008; Ihamäki, 2014), wskazówki są często zakodowane 

i dopiero wnikliwa analiza otoczenia pozwala na znalezienie skrytki (Ihamäki, 2013). Z badań 

przeprowadzonych przez Telaara, Krügera i Schöninga (2014) wynika, że gracze oczekują 

nawet, aby gra angażowała na długi czas, chcą być częścią gry, która trwa długo i jest 

absorbująca. Z badań z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich wynika, że respondenci 

zauważyli, że gracze są skoncentrowani na grze (R3) a nawet oczekują od graczy, że będą 

zaangażowani (R11). W Tabeli 29 przedstawiono zestawienie kryteriów zaangażowania w grę 

proponowanych przez Sweetser i Wyeth (2009) wraz z wyselekcjonowanymi cechami, jakie 

spełnia geocaching w odniesieniu do zidentyfikowanych kryteriów zaangażowania.  

 Geocaching jest grą, która bardzo angażuje graczy, w której uwaga uczestników jest 

skoncentrowana na grze, ingerując niekiedy w ich codzienne życie (Ihamäki, 2014). Przez 

samych graczy jest traktowana jako część życia codziennego, a granica między grą a życiem 

czasami się zaciera. Uczestnicy są na tyle skoncentrowani na grze, że poświęcają jej dużo 

czasu, a nawet wpisują geocaching w plan swojego dnia (Ihamäki, 2012a). Z punktu widzenia 

budowania wizerunku regionu, warto zauważyć, że uczestnicy są niekiedy skoncentrowani na 

grze na tyle, że organizują wakacje, wyjazdy weekendowe, wycieczki itp. w miejsca, 

w których będą mieli możliwość udziału w grze (Santos i in., 2012; Ihamäki, 2013; 

Falcao, Damasio i Melo, 2014; Heljakka i Ihamäki, 2017). Oznacza to, że miejsce wyjazdu jest 

uzależnione od gry, uczestnicy wybierają miejsce destynacji w oparciu o możliwość szukania 

bądź założenia, z ich punktu widzenia, atrakcyjnej skrytki. Według niektórych autorów, 

niekiedy jest to jedyna motywacja organizacji wyjazdu w konkretne miejsce (O’Hara, 2008; 

Hubakova, 2016). Ten aspekt daje duży potencjał w odniesieniu do komunikacji 

marketingowej regionu. Możliwość tworzenia skrytek w określonych miejscach może 

przyczynić się do tego, że dany obszar stanie się punktem docelowym relatywnie dużej grupy 

odbiorców, tym samym grupa ta zostanie poinformowana o atrakcjach i walorach 

konkretnego miejsca. 
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Tabela 29. Kryteria zaangażowania w grę oraz cechy geocachingu odpowiadające tym 

kryteriom  

Kryteria zaangażowania wg 
Sweetser i Wyeth (2005) 

Cechy geocachingu odpowiadające kryteriom zaangażowania 
 

Gra powinna angażować 
uczestników z różnych źródeł. 

1. Uczestnicy geocachingu są zaangażowani na różnych polach gry 
(Houlbrook i Parker, 2020): 

• w internecie, w świecie wirtualnym (chaty, strony internetowe, fora, 
maile), 

• w świecie realnym, w przestrzeni regionu. 
2. Zasady gry: 

• możliwość tworzenia gry (zakładanie skrytek) (Matherson i in., 2008), 

• szukanie skrytek, czynne uczestnictwo (Ihamäki, 2014). 

Gra w opinii graczy powinna 
być warta zaangażowania. 

Według graczy warto uczestniczyć w geocachingu, ponieważ dostarcza 
wielu korzyści: 

• dostarcza rozrywki, jest źródłem radości, formą relaksu (Hooper 
i Rettberg, 2011; Kapoun, 2016; Heljakka i Ihamäki, 2017), 

• uczy (Rosier i Yu, 2011; Kapoun, 2016), 

• umożliwia aktywność fizyczną (Robinson i Hardcastle, 2016), 

• integruje z innymi uczestnikami (Ihamäki i Luimula, 2013c), 

• umożliwia poznawanie regionu (O’Hara, 2008; Santos i in., 2012), 

• dostarcza wyzwań (Hooper i Rettberg, 2011). 

Gracze powinni być skupieni 
na grze. 

Zasady gry wymuszają na graczach intelektualnego zaangażowania 
(Matherson i in., 2008), bez zaangażowania oraz bez czynnego 
uczestnictwa gracz nie zrealizuje gry (Ihamäki, 2014). Gra jest traktowana 
jako część życia codziennego (Ihamäki, 2014). 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Przez graczy geocaching jest traktowany jako hobby i rozrywka (Battista i in., 2016), ale 

niekiedy gracze traktują geocaching jako możliwość realizowania swoich zainteresowań. 

Z badań przeprowadzonych przez Telaara, Krügera i Schöninga (2014) wynika, że uczestnicy 

lubią skrytki, które związane są z ich zainteresowaniami. Potwierdzają to również wyniki 

badań przeprowadzonych przez Garney i in. (2016), w których gracze przyznają, że angażują 

się w grę dlatego, że geocaching pokrywa się z ich hobby np. mogą uprawiać swoją ulubioną 

dyscyplinę sportu podczas udziału w grze. Gracze traktują geocaching jako część swojego 

życia, wpisują go w plan dnia, organizują wyjazdy, realizują swoje pasje. Podobną opinię 

wyraził przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego uznając, że geocaching pozwala na 

realizację zainteresowań (R3). 

 Geocaching umożliwia tworzenie skrytek, które charakteryzują się różnym poziomem 

trudności, gracze wykorzystują ten mechanizm do tworzenia sobie nawzajem wyzwań. 

Uczestnicy sami przyznają, że zależy im, aby ich skrytka była wyjątkowa i wymagała od graczy 

wysiłku, aby ją znaleźć. Gracze chcą tworzyć kesze, które wymuszają na uczestnikach 

podjęcia wyjątkowych wyzwań, co więcej sami gracze stawiają sobie wysoko poprzeczki 
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(Matherson i in., 2008; Neustaedter, Tang i Judge, 2010). Podejmowane wyzwania przez 

uczestników gier powinny być dopasowane do umiejętności graczy, jednocześnie zachęcać 

graczy do zwiększania swoich umiejętności i do przekraczania własnych granic (Sweetser 

i Wyeth, 2005). W geocachingu istnieje pewna grupa uczestników, która angażuje się w grę 

właśnie dlatego, że geocaching umożliwia im podjęcie wyzwań. Potwierdzają to wyniki 

badań przeprowadzonych przez O’Harę (2008), z których wynika, że uczestnicy lubią, gdy 

skrytki ukryte są w miejscach trudno dostępnych, cenią sobie kesze, których znalezienie 

wymaga od nich wysiłku fizycznego. Dla tych graczy bardzo istotna jest możliwość 

sprawdzenia siebie, uczestnicy oczekują, by gra zawierała elementy wyzwań fizycznych 

(Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Niekiedy skrytki ukryte są w takich miejscach, by do nich 

dotrzeć uczestnik powinien być sprawny fizycznie i włożyć wiele wysiłku (skrytki ukryte np. 

wysoko w górach, pod wodą itp.) i to właśnie takie skrytki cieszą się popularnością wśród 

uczestników lubiących wyzwania (Ihamäki, 2012b; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Heljakka 

i Ihamäki, 2017). Z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami 

Urzędów Marszałkowskich również wnioskuje się, że gracze są ambitni i oczekują od gry 

wyzwań intelektualnych i fizycznych, oczekując wyzwań chcą pokonywać przeszkody, jak 

i swoje słabości (R3). 

 Zarówno poszukiwacze, jak i twórcy skrytek, cenią sobie również wyzwania intelektualne 

(O’Hara, 2008; Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Geocaching to umożliwia poprzez 

wykorzystywanie zagadek, rebusów, łamigłówek. Według wyników badań 

przeprowadzonych przez Telaara, Krügera i Schöninga (2014), 60% uczestników wybiera 

skrytki, które dostarczają im wyzwań intelektualnych, cenią sobie kesze zawierające 

skomplikowane zagadki, zadania do rozwiązania, tym samym przyznają, że w grze szukają 

nowych wyzwań. Uczestnicy zachęcani do podejmowania wyzwań mają możliwość 

pogłębiania wiedzy na temat regionu, poczucia rozwoju osobistego (Telaar, Krüger 

i Schöning, 2014). Wyzwania zmuszają uczestników do myślenia i szukania odpowiedzi 

(Heljakka i Ihamäki, 2017) a więc dużego zaangażowania.  

 Każdy z graczy angażując się w grę kieruje się własną motywacją oraz ma własne 

oczekiwania przykładowe to rozwój osobisty, chęć nauki, możliwość odkrywania nowych 

miejsc, aktywność fizyczna, wyzwania itp. (Matherson i in., 2008; O’Hara, 2008; Telaar, 

Krüger i Schöning, 2014; Garney i in., 2016, itp.), w ten sposób poziom zaangażowania 

związany jest z oczekiwanymi przez graczy korzyściami. 
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 Geocaching jest grą, której akcja rozgrywa się w przestrzeni publicznej. Skrytki niekiedy 

ukryte są w miejscach publicznych, dostępnych dla każdego, również dla osób, które nie 

grają, a nawet nie znają geocachingu. Podczas gry uczestnicy mogą spotkać ludzi 

postronnych, którzy nie znają reguł gry, dla których zachowanie uczestników może wydawać 

się nietypowe czy podejrzane. Dlatego podczas gry może dochodzić do nieprzyjemnych dla 

uczestnika geocachingu sytuacji jak np. wezwanie policji, ponieważ zachowanie geocachera 

wzbudzało niepokój osób postronnych. Dlatego też uczestnicy sami przyznają, że muszą być 

ostrożni podczas szukania lub zakładania skrytek. Zdarza się, że skrytka ukryta jest w miejscu 

publicznym i okoliczni mieszkańcy zauważają, że dane miejsce wzbudza zainteresowanie zbyt 

dużej liczby osób, może to powodować niepokój u osób mieszkających przy takim miejscu 

(Kalda, 2017). W tym przypadku teatralność, kreatywność, umiejętności aktorskie oraz 

zaangażowanie są bardzo przydatne. Uczestnicy przyznają, że wymyślają przeróżne historie 

usprawiedliwiając swoje nietypowe, z punktu widzenia osoby postronnej, zachowanie. 

Niekiedy gra przypomina spektakl, gracze odgrywają role, muszą udawać, że robią zupełnie 

coś innego, kiedy szukają skrytek (Hooper i Rettberg, 2011). Gracze przyznają, że bywają 

takie miejsca ukrycia skrytek, do których można się zbliżyć tylko w sytuacji, gdy nikogo 

w pobliżu nie ma. Uczestnicy przyznają też, że zdarzyły się im sytuacje, kiedy rezygnowali 

z podejścia do miejsca ukrycia skrytki, właśnie z powodu dużej liczby osób postronnych, 

natomiast wracali później, gdy już nikogo w tym miejscu nie było. Takie sytuacje są 

wyzwaniem dla uczestników, ale dostarczają również emocji, sami przyznają, że czują się jak 

zaangażowani w poszukiwanie skarbów (Kalda, 2017). 

 W geocachingu uczestnik zaangażowany w tworzenie gry, ma poczucie odpowiedzialności 

za grę, tym samym za region, w którym gra się toczy. Twórcy zakładając nową skrytkę chcą 

stworzyć coś nowego, unikatowego, co zachęca uczestników do kreatywności, niekiedy 

uczestnicy znajdują innowacyjne rozwiązania (O’Hara, 2008; Ihamäki, 2012b; Ihamäki 

i Luimula, 2013c; Ihamäki i Heljakka, 2019). W ten sposób gracze przyczyniają się do 

budowania pozytywnego wizerunku, promowania ciekawych miejsc oraz walorów regionu. 

Niekiedy chęć pokazywania oraz poznawania nowych miejsc jest ich głównym celem gry. Gra 

umożliwia czynne uczestnictwo, gdzie uczestnik może tworzyć grę samodzielnie, co zostało 

potwierdzone w wywiadach bezpośrednich z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich 

(R2, R10, R12). 
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 Podsumowując, geocaching poprzez zaangażowanie graczy zachęca równocześnie do 

zaangażowania się w kreowanie wizerunku regionu. Zaangażowani uczestnicy geocachingu 

pełnią jednocześnie rolę zaangażowanych uczestników komunikacji marketingowej regionu, 

ponieważ: 

• są lojalni w stosunku do miejsca gry, zależy im na miejscu gry, co jest odzwierciedlone 

w ich motywacjach i zainteresowaniach (O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang i Judge, 

2010; Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Ihamäki, 2013; Neustaedter, Tang i Judge, 

2013; Telaar, Krüger i Schöning 2014; Cord i in., 2015; Rowland, 2016; Majdak 

i Świder, 2016; Balzan i Debono, 2018); 

• ich działanie cechuje się interaktywnością, współpracują ze sobą, budują relacje 

z regionem (O’Hara, 2008; Ihamäki, 2012a; Neustaedter, Tang i Judge, 2013; Kapoun, 

2016); 

• są aktywnymi uczestnikami - współtworzą oferty regionu, są przy tym kreatywni 

(O’Hara, 2008; Kapoun, 2016); 

• są skoncentrowani na regionie, który jest polem gry (Santos i in., 2012; Ihamäki, 

2013; Ihamäki, 2014; Falcao, Damasio i Melo, 2014; Heljakka i Ihamäki, 2017); 

• czują się odpowiedzialni za region (O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang i Judge, 2010; 

Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; Majdak i Świder, 2016). 

 Gry oparte na lokalizacji angażują uczestników i tworzą przestrzeń do aktywnego 

i spersonalizowanego doświadczania miejsc, dając graczom poczucie przywiązania do danego 

miejsca (Xu i in., 2016). Gracz zaangażowany utożsamia się z miejscem, co może pozytywnie 

wpłynąć na efekty komunikacji marketingowej regionu, ponieważ uczestnik ten samodzielnie 

podejmuje działania na rzecz regionu. Ponadto zaangażowanie graczy może również wpłynąć 

na długofalową współpracę, ponieważ uczestnicy chcą być aktywnymi geocacherami oraz 

cenią sobie możliwość aktywnej i regularnej gry (Santos i in., 2012).  

 

3.6 Struktura gry 

 Struktura gry to takie jej elementy, dzięki którym gra może być realizowana w założony 

sposób (Zemko, Vitezova i Imrich, 2016), które jednocześnie mogą zostać wykorzystane 

w komunikacji marketingowej regionu. W celu identyfikacji elementów gry kierowano się 

analizą dokonaną przez Boulaire i Hervet (2012) oraz opiniami respondentów uzyskanych 

podczas badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę z przedstawicielami Urzędów 
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Marszałkowskich. Boulaire i Hervet (2012) wyszczególnili następujące komponenty gry: 

zasady, cele, skrytki, technologia, czas, miejsce, gracze oraz cykliczność wydarzeń. Część 

z nich zostało potwierdzonych przez przedstawicieli urzędów jako istotne dla geocachingu. 

Do badań w niniejszej pracy doktorskiej wybrano te elementy struktury gry, dzięki którym 

gra może być realizowana, a które zostały wytypowane przez respondentów podczas 

wywiadów bezpośrednich tj. zasady gry (R9), cel gry (R2, R6), skrytki (R2), technologia 

(R1, R3), czas (R6), miejsce gry (R2, R3). Odpowiednia struktura geocachingu, w tym 

poszczególne elementy gry, umożliwiają regionom zestandaryzowane budowanie 

doświadczeń z konkretnym miejscem oraz przekazywanie ustrukturyzowanej informacji 

o danym obszarze.  

 Zasady i cele umożliwiają realizację gry i nadają jej sens, to dzięki zasadom gracze mają 

możliwość tworzenia skrytek w przeróżnych miejscach, co umożliwia przekazywanie 

określonej informacji oraz zachęcanie do odwiedzenia konkretnego miejsca. Zasady gry 

pozwalają, aby informacja zawarta w skrytce dostępna była dostępna 24h/dobę, co według 

przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich jest wartością gry (R6). Gra ma charakter ciągły, 

co nie ogranicza czasowo graczy. Zatem zasady określone w grze wspierają działania 

komunikacyjne, a skrytki, które są głównym elementem gry umożliwiają osiąganie celów 

komunikacji marketingowej regionu polegających na przekazywaniu informacji o regionie, 

zachęcaniu do eksplorowania miejsc w regionie itp. Z badań przeprowadzonych przez 

autorkę z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich wynika, że skrytki, aby osiągać cele 

komunikacji marketingowej powinny być dobrze przygotowane i ukryte oraz umieszczone 

w odpowiednim miejscu (R5). Respondenci przyznali, że geocaching umożliwia 

prezentowanie regionu, ponieważ: skrytki prowadzą w konkretne miejsca i pokazują atrakcje 

regionu (R7), gra pomaga zwrócić uwagę na konkretne miejsce (R11), poprzez tworzenie 

skrytki można promować poszczególne atrakcje (R11), skrytki dotyczą atrakcji, walorów 

regionu (R10). 

 Gra opiera swoje funkcjonowanie na nowych technologiach. W XXI wieku urządzenia 

geolokalizacyjne są dostępne w sprzętach, które na co dzień są używane przez uczestników 

komunikacji marketingowej regionu: smartfonach, tabletach, nawigacjach samochodowych. 

Niekiedy narzędzia geolokalizacyjne używane są przez odbiorców komunikacji 

marketingowej regionu do poszukiwania informacji o atrakcjach, miejscach, usługach czy 

produktach oferowanych w konkretnym miejscu. Tym samym geocaching opierając swoje 
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funkcjonowanie na systemie GPS posiada taką funkcję (Boulaire i Hervet, 2012). Geocaching 

oferuje mapę, na której przedstawiona jest lokalizacja skrytki, dokładne jej położenie, 

a mapa dostępna jest nie tylko w smartfonach, ale również w internecie. Tworząc skrytki 

w miejscach atrakcyjnych, udostępniana jest również informacja o lokalizacji tych miejsc, 

tym samym przy użyciu geocachingu można stworzyć mapę atrakcji w konkretnym miejscu 

(Boulaire i Hervet, 2012). Dodatkowo informacja o danej lokalizacji dzięki wykorzystaniu 

systemu GPS umożliwia prezentację konkretnych miejsc lub atrakcji w miejscu położenia 

użytkownika. Użytkownik ma dostęp do mapy prezentującej miejsce jego pobytu oraz 

okolicę (Gram-Hansen, 2009). Kwestia tworzenia map za pośrednictwem geocachingu 

została poruszona również podczas badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę 

z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich. Respondenci uznali tworzenie map za ważny 

element gry, dzięki któremu tworzona jest lista atrakcji znajdujących się w regionie (R1, R3, 

R11). Technologia wykorzystana w grze powoduje, że poprzez grę informacja o regionie 

może zostać przekazana w sposób atrakcyjny oraz trafia do uczestnika gry w momencie, 

kiedy użytkownik jest w konkretnym miejscu a dana informacja jest mu potrzebna (Ihamäki, 

2015a). Uczestnicy badania przeprowadzonego przez Schaala i Lude (2015) potwierdzają ten 

fakt twierdząc, że wykorzystanie nowej technologii w geocachingu pomaga im w znalezieniu 

konkretnej lokalizacji oraz pomaga w orientacji w terenie. Ponadto Vitale i in. (2012) 

dowodzą, że technologia wykorzystana w geocachingu pomocna jest w nawigacji i przydatna 

jest osobom nieznającym konkretnego miejsca. Co więcej, technologia na tyle pomaga 

w przemieszczaniu się po terenie, że uczestnik nieposiadający wiedzy nawigacyjnej dotrze do 

konkretnego miejsca (Ihamäki, 2015a). 

 Geocaching jako gra, która swoje funkcjonowanie opiera na wykorzystywaniu nowych 

technologii, jest narzędziem o charakterze hybrydowym, przestrzeń w grze pokazywana jest 

na dwa sposoby - w świecie wirtualnym i realnym. Geocaching umożliwia integrację tych 

dwóch światów - miejsc (Kalda, 2017), tym samym bardzo ceniona jest przez graczy 

lubiących korzystać z nowinek technologicznych (Ihamäki, 2014; Battista, 2016). Gracze 

uczestniczący w geocachingu to osoby zorientowane technologicznie, którzy korzystają na co 

dzień z nowych technologii a wykorzystywanie tego typu urządzeń nie sprawia 

im problemów (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Gracze czerpią radość z geocachingu 

właśnie z tego względu, że gra wykorzystuje nowoczesne technologie (Robinson i Hardcaste, 

2016). W Tabeli 30 przedstawiono rodzaje urządzeń wykorzystywanych przez graczy 
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w geocachingu. Natomiast z badań przeprowadzonych przez Schaala i Lude (2015) wynika, że 

uczestnicy najchętniej korzystają z odbiorników GPS, następnie ze smartfonów, notebooków, 

tabletów i PDA (Personal Digital Assisstant). Dodatkowo w grze wykorzystuje się beacony, 

które w momencie, gdy gracz wejdzie w ich pole działania przesyłają współrzędne 

i wskazówki umożliwiające znalezienie skrytki (Vaneckova, 2017; Husni i Suteddy, 2018).  

 

Tabela 30. Rodzaje urządzeń wykorzystywanych w geocachingu 

Rodzaj urządzenia Źródło 

GPS Gram-Hansen, 2009; Ihamäki, 2012a; Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Schaal i Lude, 

2015 

nawigacje 

samochodowe 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

smartfony  Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Schaal i Lude, 2015 

PDA Ihamäki, 2012; Schaal i Lude, 2015 

kompasy  Ihamäki, 2012a 

notebooki Schaal i Lude, 2015 

tablety  Schaal i Lude, 2015 

beacony Vaneckova, 2017; Husni i Suteddy, 2018 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Wykorzystywana w geocachingu technologia pomaga w przekazywaniu informacji 

o regionie (O’Hara, 2008). Z badań przeprowadzonych przez Ihamäki i Luimula (2013c) 

wynika, że 52,2% uczestników przyznało, że wykorzystywana w geocachingu technologia jest 

narzędziem prezentowania konkretnego miejsca. Wyniki tych samych badań wskazują, że 

52,9% respondentów pozyskuje adekwatne informacje potrzebne do szukania keszy za 

pośrednictwem technologii (Ihamäki i Luimula, 2013c).  

 W komunikacji marketingowej występują dwa ważne elementy determinujące jej 

skuteczność: czas i sytuacja, w której przesyłana jest informacja (Finne i Gronroos, 2017). 

Geocaching jest grą dostępną przez całą dobę, w każdej chwili uczestnik może wejść na 

stronę internetową lub podjąć decyzję o udaniu się w teren w celu poszukiwania skrytek. 

Tym samym gra ma charakter ciągły, stąd komunikacja oparta na geocachingu umożliwia 

przekazywanie informacji całą dobę bez ograniczeń czasowych (Neustaedter, Tang i Judge, 

2013). Tę zaletę dostrzegł jeden z respondentów podczas przeprowadzonych wywiadów 
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bezpośrednich z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich (R6). Dodatkowo z przeglądu 

literatury wynika, że uczestnicy bardzo cenią sobie taką dostępność gry, ponieważ potrafią 

grać w geocaching godzinami czy nawet dniami, grają w czasie wolnym, podczas wakacji, 

w weekendy. Obok dostępności ważna dla uczestników jest ciągłość gry (O’Hara, 2008; 

Ihamäki, 2014; Robinson i Hardcastle, 2016). Potwierdzają to analizy przeprowadzone przez 

Telaara Krügera i Schöninga (2014), z których wynika, że uczestnicy lubią, gdy gra angażuje 

ich na długi czas a geocaching dostępny jest przez cały rok. Dlatego geocacherzy aktywni są 

cały czas, a gracze przyznają, że najczęściej grają, kiedy jest ciepło, chociaż podczas sezonu 

zimowego również uczestniczą w grze, rozwiązując zagadki dotyczące miejsc ukrycia skrytek, 

bądź sami wymyślają zagadki, aby wiosną ukryć nową skrytkę (O’Hara, 2008; Mendes, 

Rodrigues i Rodrigues, 2013; Golbeck i Neustaedter, 2016). Taka forma komunikacji daje 

możliwość przekazywania informacji w sposób interaktywny i długoterminowy (Mago, 2017). 

 W komunikacji marketingowej regionu to miejsce jest głównym przedmiotem działań 

(Warnaby i Medway, 2013), które traktowane jest jako swoisty produkt (Hospers, 2004). 

Geocaching poza tym, że jest narzędziem przekazywania informacji o regionie, daje 

możliwość, poprzez strukturę gry, uatrakcyjnienia konkretnych miejsc. Region w geocachingu 

jest elementem obligatoryjnym, traktowanym jako pole gry (Xu i in., 2016; Kalda, 2017), 

ponieważ akcja gry dzieje się w konkretnym miejscu, a wszelkie aktywności podejmowane 

przez uczestników również związane są z konkretną przestrzenią (Ihamäki, 2014). Podobnego 

zdania są przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich (R2, R3, R5). W regionie dochodzi do 

interakcji uczestników z konkretnym miejscem, co odbywa się za sprawą zasad gry, które 

narzucają, by akcja odbywała się w konkretnych lokalizacjach, w których uczestnicy szukają 

keszy i zakładają skrytki. Tym samym, uczestnicy fizycznie znajdują się w danym miejscu, 

doświadczają go, odkrywają i poznają (Houlbrook i Parker, 2020). Zasady gry umożliwiają 

stworzenie skrytki w wybranym przez siebie miejscu, uczestnik dowolnie wybiera lokalizację, 

którą z określonych powodów chce pokazać innym uczestnikom (Gram-Hansen, 2009). 

Miejsce jest dla twórców skrytek inspiracją, niekiedy tworzą kesze właśnie dlatego, że chcą 

pokazać konkretne miejsce. Chęć prezentacji regionu jest ważnym elementem motywacji 

twórców skrytek. Niekiedy twórcy skrytek chcąc pokazać większy obszar wykorzystują 

mechanizm gry umożliwiający im między innymi tworzenie tras geocachingowych (Heljakka 

i Ihamäki, 2017). Natomiast wykorzystywanie zagadek czy zadań z jednej strony zachęca do 

eksplorowania miejsca gry, natomiast z drugiej umożliwia twórcom skrytek pokazanie 
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regionu w szerszym zakresie poprzez osobiste doświadczanie konkretnych lokalizacji 

(Houlbrook i Parker, 2020).  

 Wybór lokalizacji uzależniony jest od pomysłu twórcy kesza, w Tabeli 31 przedstawiono 

spis miejsc, w których najczęściej tworzone są skrytki. Wnioskować można, że uczestnicy 

ukrywają je w przeróżnych miejscach - które mają dla nich znaczenie i które z ich 

perspektywy warte są pokazania. Skrytki można odnaleźć w mieście, jak również na 

przedmieściach. Miejsce wyboru ukrycia skrytki zależne jest od pomysłu i kreatywności 

twórcy kesza. 

 

Tabela 31. Miejsca ukrywania skrytek przez uczestników geocachingu  

Miejsce gry (miejsce, w których uczestnicy ukrywają 

i szukają skrytki) 

Źródło 

blisko miejsca zamieszkania Ihamäki, 2013; Cord, RoeBiger i Schwarz, 2015; 

Golbeck i Neustaedter, 2016 

w drodze między pracą a domem Golbeck i Neustaedter, 2016 

blisko miejsca zamieszkania rodziny czy przyjaciół Golbeck i Neustaedter, 2016 

przy drodze, aby szybciej dotrzeć do skrytki Scheider i Jadczakova, 2016 

w miejscach, które są obiektem zainteresowania 

graczy 

Neustaedter, Tang i Judge, 2010 

miejsca atrakcyjne, miejsca historyczne, 

przeznaczone do zwiedzania 

Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 2013; Ihamäki, 

2013; Kapoun, 2016; Balzan i Debono, 2018 

na przedmieściach, w miejscach ciekawych 

przyrodniczo, lasach, parkach, związanych z naturą, 

w górach 

Trotman, Jones i Handley, 2005; Cord, RoeBiger 

i Schwarz, 2015; Golbeck i Neustaedter, 2016 

przy dużych aglomeracjach, w dużych miastach Trotman, Jones, Handley, 2005; Samołyk, 2013; 

Ihamäki, 2013; Cord, RoeBiger i Schwarz, 2015;  

w miejscach, z którymi gracz ma emocjonalny 

związek 

Ihamäki, 2013 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Miejsce ukrycia skrytki jest również ważnym czynnikiem warunkującym atrakcyjność gry. 

Z badań przeprowadzonych przez Telaara, Krügera i Schöninga (2014) wynika, że prawie 

wszyscy uczestnicy badań (98% ankietowanych) przyznali, że lubią, gdy skrytki są ukryte 

w atrakcyjnych miejscach i w ciekawej przestrzeni. Dodatkowo gracze lubią skrytki, które są 

powiązane z innymi keszami w okolicy (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Ponadto 
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geocacherzy chcą poznać miejsce, w którym grają, dlatego oczekują, aby opisy skrytek 

zawierały informacje o regionie i atrakcjach regionu (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Cord 

i in., 2015; Rowland, 2016). Zasady gry umożliwiają spełnienie tych oczekiwań, które ściśle 

związane są z realizacją zadań komunikacji marketingowej regionu, struktura gry narzuca 

bowiem, aby każda skrytka zawierała opis danego miejsca. Ponadto uczestnicy publikują 

zdjęcia czy filmy co sprzyja zwiększaniu atrakcyjności danej skrytki, tym samym konkretne 

miejsce staje się ciekawym miejscem wartym poznania (Santos i in., 2012). Działania te 

przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu, przekazywania informacji 

o walorach regionu oraz zachęcania do odwiedzania danego miejsca. Uczestnicy poznają 

konkretne miejsce poprzez informacje zawarte na stronie internetowej danej skrytki, ale 

i dzięki osobistej obecności w miejscu gry. Uczestnicy przyznają, że odwiedzą ponownie 

miejsce gry, ale ze względu na inne atrakcje, o których dowiedzieli się podczas geocachingu 

(Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Oznacza to, że podczas gry informacje skutecznie są 

przekazywane uczestnikom, a gra zachęca do dalszej eksploracji miejsca gry w przyszłości. 

 Geocaching jest narzędziem wykorzystywanym do prezentowania oraz identyfikowania 

konkretnych miejsc. Narzędzie to może być stosowane w każdym miejscu i wykorzystywane 

w odniesieniu do miejsc lokalnych, jak i odległych. Charakter gry, różnorodność skrytek jak 

i specyfika gry umożliwiają uczestnikom odkrywanie miejsc. Gra zachęca do poznawania 

danego regionu najpierw poprzez otrzymane informacje w internecie a następnie 

konfrontację swojej wiedzy w świecie realnym (Boys i Groover, 2017).  

 W niniejszym podrozdziale opisano zidentyfikowane komponenty wchodzące w skład 

struktury gry tj. zasady, cele, skrytki, technologia, czas, miejsce, które potencjalnie wpływają 

na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Ideą gier 

jest przeniesienie gracza w inną rzeczywistość a elementy gry mają wpłynąć na działania 

i opinię uczestników (Tkaczyk, 2012). W przypadku geocachingu rzeczywistość jest silnie 

powiązana ze światem realnym, ponieważ miejscem akcji jest konkretny region, a decyzje 

graczy są ściśle powiązane z poszczególnymi lokalizacjami. Dodatkowo odpowiednia 

struktura geocachingu ułatwia projektowanie doświadczeń oraz umożliwia interakcję 

z danym miejscem oraz innymi uczestnikami, przyczyniając się tym samym do osiągania 

celów komunikacji marketingowej. 

 Rozdział ten miał na celu zidentyfikowanie i przeanalizowanie składowych geocachingu, 

które mogą determinować skuteczność gry w komunikacji marketingowej regionu. Na 
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podstawie powyższej analizy zostaną następnie wyodrębnione cechy wchodzące w skład 

poszczególnych składowych. W kolejnym rozdziale po zidentyfikowaniu cech zostanie 

dokonana ich operacjonalizacja pod postacią pytań wyselekcjonowanych z literatury, pytania 

te zostały wykorzystane przez poszczególnych autorów do badania określonego zagadnienia 

związanego z geocachingiem. Następnie na podstawie operacjonalizacji oraz na bazie opinii 

respondentów uzyskanych z badań jakościowych (cel szczegółowy pracy 1) Ocena możliwości 

wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez 

podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem) zostaną przygotowane stwierdzenia, 

które następnie posłużą do konstrukcji kwestionariusza użytego podczas badań ilościowych. 



144 
 

4. Czynniki skuteczności geocachingu 

 

4.1 Metodyka badań empirycznych 

 W poprzednich rozdziałach dokonano wprowadzenia do istoty geocachingu, 

zaprezentowano cechy gry oraz potencjalne korzyści w odniesieniu do komunikacji 

marketingowej regionu. Przedstawione zostały również opinie przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskich odpowiedzialnych za promocję, budowanie wizerunku województwa 

oraz/lub zarządzanie marką miejsc, na temat możliwości wykorzystania geocachingu 

w regionach. Według dokonanego przeglądu literatury przedmiotu, jak również na 

podstawie wyników własnych badań empirycznych o charakterze jakościowym można uznać, 

że geocaching to gra, która wzbudza zainteresowanie zarówno wśród uczestników gry jak 

i podmiotów odpowiedzialnych za promocję, budowanie wizerunku regionu oraz zarządzanie 

marką miejsc, dlatego ma potencjał by stać się skutecznym narzędziem komunikacji 

marketingowej regionu. Dzięki możliwości tworzenia skrytek w różnych lokalizacjach, 

przekazywana jest odbiorcom informacja o poszczególnych miejscach (Gram-Hansen, 2009; 

Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b), tym samym geocaching traktowany jest jako źródło 

informacji o regionie (Telaar, Krüger i Schöning, 2014), który dzięki grze staje się bardziej 

atrakcyjny (Neustaedter, Tang i Judge, 2013). 

 Jak już zaprezentowano wcześniej, ponieważ geocaching tworzony jest w dominującej 

mierze z inicjatywy samych graczy (gra ma oddolny charakter), powstaje pytanie w jaki 

sposób gra może przyczynić się do osiągania celów komunikacji marketingowej regionu 

i jakie są czynniki, które wpływają na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

stosowanego przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie marketingowe w regionie. 

Problem badawczy sformułowano zatem następująco:  

Jakie są uwarunkowania skuteczności geocachingu w osiąganiu celów komunikacji 

marketingowej regionu? 

Przyjmując geocaching za potencjalne narzędzie komunikacji marketingowej regionu, cel 

główny dysertacji to: 

Zdefiniowanie składowych skuteczności geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. 
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W relacji do celu głównego zdefiniowano trzy cele szczegółowe:   

1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem;   

2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu przez uczestników gry;   

3) Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności poszczególnych składowych geocachingu dla 

skuteczności gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu.  

Z tak sformułowanym problemem badawczym i celami badawczymi koresponduje hipoteza, 

którą sformułowano następująco: 

Skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

zdeterminowana jest przez następujące składowe: Relacje społeczne, Korzyści, Komunikację 

wewnętrzną, Zaangażowanie, Strukturę gry. 

 Powyższa hipoteza została sformułowana w oparciu o analizę literatury przedmiotu, przy 

tworzeniu hipotezy kierowano się bowiem zasadą, że „hipoteza musi być uzasadniona 

aktywnie przestudiowaną literaturą specjalistyczną” (Apanowicz, 2000, s. 156). W przypadku 

niniejszej pracy doktorskiej sformułowano hipotezę na temat oczekiwanej liczby składowych 

geocachingu determinujących skuteczność tego narzędzia w komunikacji marketingowej 

regionu na podstawie przeglądu literatury, które następnie zostały zestawione z wynikami 

badań jakościowych (wywiady z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich). Natomiast 

wybraną metodą służącą weryfikacji hipotezy jest analiza czynnikowa. Analiza czynnikowa to 

zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby 

badanych zmiennych do znacznie mniejszej liczby wzajemnie niezależnych czynników lub 

składowych głównych (Mynarski, 1992). Analiza czynnikowa jest wykorzystywana jako 

metoda redukcji dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru lub wykrywania 

struktur oraz związków między zmiennymi. Zatem przy wykorzystaniu analizy czynnikowej 

dochodzi do przekształcenia n zmiennych w k czynników. Celem analizy czynnikowej jest 

wykrycie najważniejszych wymiarów opisujących badane zagadnienie. Zatem przy 

wykorzystaniu analizy czynnikowej poszukuje się niewielkiej liczby czynników, które 

zawierają znaczną część informacji zawartą w zmiennych pierwotnych, przy czym każdy 

posiada nowe interpretacje merytoryczne (Stevens, 1986).  

 W analizie czynnikowej wyróżnia się dwa podejścia: 1) eksploracyjne, w której czynniki 

początkowo nie są znane, a podczas analizy zostają znalezione oraz 2) konfirmacyjną, 
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w której przed analizą zakłada się istnienie pewnego określonego zbioru czynników, 

następnie weryfikowana jest zasadność hipotez na temat relacji między czynnikami 

i estymacja parametrów założonego modelu (Sztemberg-Lewandowska, 2008; Humenny 

i Grygiel, 2015). W analizie czynnikowej wyróżnia się dwie grupy metod: głównych 

składowych oraz klasyczną analizę czynnikową (Walesiak i Bąk, 1997). W niniejszej pracy 

doktorskiej do weryfikacji hipotezy wykorzystano analizę głównych składowych 

(ang. Principal Component Analysis PCA), której celem jest zmiana zmiennych pierwotnych 

w zbiór nowych nieskorelowanych zmiennych (składowych głównych), które będą 

charakteryzowały się możliwie największą wariancją (Sztemberg-Lewandowska, 2017). 

Analiza głównych składowych jest techniką eksploracyjną (Laudański, Mańkowski i Flaszka, 

2012) „służy do eksploracji zmienności w wielowymiarowym zbiorze danych” (Sztemberg-

Lewandowska, 2015, s. 270).  

 Zgodnie z przyjętą metodą, na podstawie identyfikacji składowych gry determinujących 

skuteczność geocachingu w komunikacji marketingowej regionu dokonanej w rozdziale 

trzecim, w kolejnym etapie zdefiniowano odpowiadające im cechy (są one zaprezentowane 

w kolejnym podrozdziale) oraz szczegółowe zagadnienia będące przedmiotem oceny 

respondentów, które posłużyły do konstrukcji kwestionariusza. Zaznaczyć należy, że 

geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej regionu nie został dotychczas 

zbadany metodą ilościową, a także nie skonstruowano teoretycznej propozycji czynników 

wpływających na skuteczność tego narzędzia w omawianym kontekście. Należało zatem 

w pierwszej kolejności zidentyfikować owe czynniki (składowe), następnie konkretne cechy 

oraz dokonać ich operacjonalizacji w postaci pytań a na ich podstawie, wraz z opiniami 

respondentów pozyskanymi z badań jakościowych, skonstruować stwierdzenia czyli tzw. 

itemy. Kwestionariusz wykorzystywany w analizie czynnikowej składa się bowiem z itemów, 

które tożsame są ze stwierdzeniami/pytaniami kwestionariuszowymi (Ocieczek, 2013; 

Sorokowska i in., 2014; Kurowska i in., 2020) lub zmiennymi, które opisują dane zagadnienie 

(Cieciuch, 2013).  

 W celu oceny poszczególnych stwierdzeń w badaniu wykorzystano skalę Likerta, która jest 

najczęściej stosowana do pomiaru postaw. Skala Likerta przyjmuje określoną liczbę pozycji, 

które zostały dobrane w dogodny dla badacza sposób np. na podstawie wiedzy bądź 

przeglądu literatury lub w wyników badań empirycznych (Jezior, 2013). Badanie 

z wykorzystaniem skali Likerta polega na tym, że respondenci „wypełniając odpowiedzi na 
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pozycjach skali, dokonują wyboru jednej z uporządkowanych kategorii w odpowiedzi na dane 

stwierdzenie, którym przyporządkowuje się zwykle kolejne liczby naturalne” (Tarka, 2015, 

s. 288). Zadaniem respondentów jest ustosunkowanie się do każdego ze stwierdzeń 

„co zazwyczaj polega na określeniu stopnia, w jakim się z nim zgadzają (…) intensywność 

nastawienia jest mierzona za pomocą skali porządkowej dwubiegunowej, najczęściej 

pięciostopniowej” (Jezior, 2013, s. 119). Oznacza to, że skala Likerta składa się zazwyczaj ze 

stwierdzeń (zdań oznajmujących) a każde ze zdań oceniane jest za pomocą skali porządkowej 

najczęściej pięciostopniowej (Plich i Sagan, 2014).  

 Zmienne klasyfikuje się następująco: „zmienna, która jest przedmiotem badania, której 

związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) nosi nazwę zmiennej zależnej 

(ang. dependent variable). Natomiast zmienne, od których ona zależy, które na nią 

oddziaływają noszą nazwę zmiennych niezależnych (ang. independent variables)” (Brzeziński, 

2004, s. 189-190). W niniejszej pracy doktorskiej w sumie zidentyfikowano 50 zmiennych 

niezależnych na podstawie przeglądu literatury potwierdzone następnie wynikami własnych 

badań jakościowych. Etap konstrukcji stwierdzeń wykorzystanych w kwestionariuszu polegał 

na zidentyfikowaniu pytań badawczych, które posłużyły poszczególnym autorom do badania 

pojedynczych zagadnień, następnie pytania te wraz z opiniami respondentów pozyskanymi 

przez autorkę w wyniku przeprowadzonych badań jakościowych z pracownikami Urzędów 

Marszałkowskich posłużyły do sformułowania stwierdzeń, które ostatecznie zostały użyte 

w kwestionariuszu. Procedura wyboru zmiennych została szczegółowo zaprezentowana 

w podrozdziale 4.2.  

 Z kolei głównymi kryteriami, którymi kierowano się przy sformułowaniu zmiennej zależnej 

były wywiady z pracownikami Urzędów Marszałkowskich, podczas których zidentyfikowano 

potencjalne znaczenie geocachingu dla komunikacji marketingowej regionu. Respondenci 

najczęściej byli zdania, że geocaching może być skutecznym narzędziem budowania 

pozytywnego wizerunku regionu, a także (w równym stopniu) skutecznym narzędziem 

informowania o regionie. Biorąc pod uwagę powyższe opinie respondentów, podjęto 

decyzję, że w badaniu jako zmienne zależne wykorzystane zostaną oba stwierdzenia, które 

zostaną następnie przeanalizowane. Stąd zmienne zależne zostały sformułowane 

następująco: 

X1 „Geocaching jest skutecznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku regionu”; 

X2 „Geocaching jest skutecznym narzędziem informowania o regionie”. 
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 Podsumowując ten etap prac, skonstruowany kwestionariusz składał się z 50 stwierdzeń 

(pochodzących z przeglądu literatury oraz wyników własnych badań jakościowych) oraz 

dwóch stwierdzeń (zmiennych zależnych) zidentyfikowanych na podstawie wywiadów 

z pracownikami Urzędów Marszałkowskich. Kwestionariusz ten zawierający 52 stwierdzenia 

został przetestowany w dniach 25-27 stycznia 2021 r. za pośrednictwem Grupy Geocaching 

Polska funkcjonującej na Facebooku. W teście wzięło udział 18 respondentów (szerzej 

procedurę opisano w kolejnym podrozdziale). 

 Badanie właściwe przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2021 r. wśród 

respondentów z Polski przy pomocy opracowanego kwestionariusza wywiadu (w formie 

ankiety internetowej). Przyjmując, że dla wybranej metody badawczej liczba obserwacji 

powinna być co najmniej 5 razy większa od liczby badanych czynników (Hair i in., 1992), 

uwzględniając margines błędu w wysokości 30%, próba badawcza w niniejszym badaniu 

powinna liczyć nie mniej niż 338 osób. Podmiotem badań były osoby biorące udział 

w geocachingu. Ankieta została opublikowana w grupach zrzeszających uczestników gry 

funkcjonujących w mediach społecznościowych (grupy na Facebooku) oraz na forum 

opencaching.pl. Dzięki zaangażowaniu respondentów w badaniu wykorzystano metodę kuli 

śnieżnej polegającą na zebraniu danych od dostępnej grupy respondentów a następnie 

poproszeniu badanych respondentów o udostępnienie kwestionariusza innym osobom, 

które zaliczają się do badanej grupy (czyli są uczestnikami geocachingu) a są znane 

respondentom (Babbie, 2001). W rezultacie ankieta została opublikowana w grupach, które 

zostały przedstawione w Tabeli 32. W wyniku przeprowadzonych działań, w badaniu wzięło 

udział 379 osób. W związku z tym, że 33 ankiety zostały wypełnione błędnie (kryteria jakimi 

się kierowano uznając ankiety za wypełnione błędnie to: brak odpowiedzi na pytania, oraz 

jednakowe odpowiedzi udzielone przy każdym stwierdzeniu, co sugeruje, że respondenci nie 

zrozumieli lub nie przeczytali pytań), do analizy czynnikowej zakwalifikowano 346 ankiet. 
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Tabela 32. Grupy zidentyfikowane na Facebooku oraz forum internetowym wraz z liczbą 

osób zrzeszonych w poszczególnych grupach, w których opublikowano 

kwestionariusz  

 
Nazwa Grupy 

Liczba uczestników w grupie  

(stan na styczeń 2021 r.) 

G
ru

p
y 

n
a 

Fa
ce

b
o

o
ku

 

Geocaching od Bałtyku po Tatry  2,1 tys. członków 

Fanpage Opencaching Polska 1,9 tys. członków 

Geocaching w Warszawie i okolicy 1,2 tys. członków 

Grupa geocaching Małopolska 824 członków 

Geopyra - geocaching Wielkopolska 763 członków 

Geocaching Silesia 578 członków 

Geocaching Trójmiasto 533 członków 

Geocaching Szczecin 512 członków 

Geocaching Dolny Śląsk 468 członków 

Geocaching Pomorze 466 członków 

Geocaching Polska 307 członków 

 Forum OpenCaching 44 877 uczestników 

Źródło: opracowanie własne  

  

 Badana grupa została scharakteryzowana zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Główny 

Urząd Statystyczny, do których należą: płeć, wykształcenie, status zawodowy, wiek – 

struktura wiekowa, wielkość miejsca zamieszkania, region zamieszkania (województwo) 

(Tabela 33). W badaniu mężczyźni byli grupą dominującą (64,2%). Większość respondentów 

biorących udział w badaniu to osoby z wyższym wykształceniem (68,2%) oraz pracujące 

(80,6%). Jeśli chodzi o wiek respondentów, to najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35-44 

(35,2%), natomiast 24,3% to osoby w wieku 25-34. Najwięcej respondentów - 47,7% to 

osoby mieszkające w mieście powyżej 200 tys. mieszkańców. Ponadto najwięcej osób 

reprezentowało województwo śląskie (15,6%), a najmniej warmińsko-mazurskie i podlaskie 

(0,9%) (Tabela 33). 
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Tabela 33. Charakterystyka próby badawczej, N=346 

 Cechy 
Ogółem 

N=346 % 

Płeć 
kobieta 124 35,8% 

mężczyzna 222 64,2% 

Wykształcenie 

wyższe 236 68,2% 

średnie 92 26,6% 

zasadnicze 13 3,8% 

podstawowe 5 1,4% 

Aktualny status zawodowy 

uczeń/student 39 11,3% 

pracujący 279 80,6% 

bezrobotny 10 2,9% 

na emeryturze/rencie 17 4,9% 

brak odpowiedzi 1  0,3% 

Wiek 

18-24 48 13,9% 

25-34 84 24,3% 

35-44 122 35,2% 

45-54 68 19,7% 

55-64 17 4,9% 

65 i więcej 7 2% 

Wielkość miejsca zamieszkania 

do 10 tys. 40 11,6% 

od 10 tys. do 50 tys. 59 17% 

od 50 tys. do 200 tys. 82 23,7% 

powyżej 200 tys. 165 47,7% 

W jakim województwie 
mieszkasz? 

dolnośląskie 33 9,5% 

kujawsko-pomorskie 18 5,2% 

lubelskie 9 2,6% 

lubuskie 8 2,3% 

łódzkie 32 9,2% 

małopolskie 32 9,2% 

mazowieckie 45 13% 

opolskie 5 1,4% 

podkarpackie 12 3,5% 

podlaskie 3 0,9% 

pomorskie 38 11% 

śląskie 54 15,6% 

świętokrzyskie 4 1,2% 

warmińsko-mazurskie 3 0,9% 

wielkopolskie 40 11,6% 

zachodniopomorskie  10 2,9% 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Do badań wybrano aktywnych graczy geocachingu, ponieważ jak wynika z przeglądu 

literatury to właśnie oni tworzą grę i nadają jej kierunek rozwoju, dlatego mogą ocenić 

potencjalne czynniki jej skuteczności. Podczas badań zadano dodatkowe pytania mające na 

celu określenie cech i zachowań respondentów („jak długo grasz?”; „jak często grasz?”; 

„gdzie najczęściej grasz?”; „czy tworzysz skrytki geocachingowe?”). Z analizy otrzymanych 
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odpowiedzi wynika, że gracze biorący udział w badaniu to uczestnicy posiadający duże 

doświadczenie w graniu – najczęściej grający powyżej 7 lat (28,9%) lub od około 3-5 lat 

(20,2%), kilka razy w tygodniu (25,7%) lub w miesiącu (52,9%), to uczestnicy zaangażowani 

w grę, ponieważ aż 79,2% wskazało, że tworzy skrytki (Tabela 34). Potwierdza to 

dotychczasowe założenie, że gracze są aktywnymi uczestnikami, a poprzez swoje działania 

tworzą oferty regionu oraz prezentują walory miejsc gry.  

 

Tabela 34. Odpowiedzi respondentów określające ich doświadczenie i zachowanie podczas 

gry, N=346 

Cechy 
Ogółem 

N=346 % 

Jak długo grasz? 

krócej niż rok 13 3,7% 

od roku 22 6,4% 

od około 2-3 lat 57 16,5% 

od około 3-5 lat 70 20,2% 

od około 5-7 83 24% 

dłużej niż 7 lat 100 28,9% 

bez odpowiedzi 1  0,3% 

Jak często grasz? 

kilka razy w tygodniu 89 25,7% 

kilka razy w miesiącu 183 52,9% 

kilka razy na kwartał 48 13,9% 

kilka razy w półroczu 7 2% 

kilka razy w roku 19 5,5% 

Gdzie najczęściej grasz? 

w mieście 135 39% 

poza miastem 208 60,1% 

bez odpowiedzi 3  0,9% 

Czy tworzysz skrytki geocachingowe? 

tak 274 79,2% 

nie 71 20,5% 

bez odpowiedzi 1  0,3% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Uzyskane w toku przeprowadzonych badań dane pozwoliły na przeprowadzenie analizy 

czynnikowej, której wyniki zaprezentowano w podrozdziale 4.3, a następnie dokonano 

weryfikacji hipotezy oraz odpowiedzi na cele postawione w dysertacji.  
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4.2 Wybór zmiennych w ramach składowych determinujących skuteczność geocachingu 

jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

 Jednym z pierwszych etapów analizy czynnikowej jest konstrukcja kwestionariusza 

i wybór zmiennych. Według Walesiaka (2004, s. 54) „dobór zmiennych jest jednym 

z najważniejszych zagadnień (…), od jakości zestawu zmiennych bowiem zależy wiarygodność 

ostatecznych wyników”. W celu identyfikacji zmiennych wykorzystuje się dwa podejścia: 

merytoryczne oraz merytoryczno-formalne. W podejściu merytorycznym, które 

wykorzystano w rozprawie, dobór zmiennych rozpoczyna się od stworzenia wstępnej listy 

zmiennych na podstawie merytorycznej znajomości zagadnienia. Merytoryczne podejście do 

identyfikacji zmiennych, które jest określane jako „działanie w głównej mierze subiektywne” 

(Walesiak, 2004, s. 54), polega na redukcji potencjalnej listy zmiennych, której dokonuje się 

na podstawie własnej znajomości przedmiotu badania, wykorzystując współpracę 

przedstawicieli odpowiednich dyscyplin naukowych (ekspertów) (Walesiak, 2004).  

 Natomiast ujęcie merytoryczno-formalne polega na tym, że ze wstępnej listy zmiennych 

(wybranych na podstawie analizy merytorycznej) usuwa się najpierw zmienne, które 

charakteryzują się małą zawartością informacyjną (tradycyjnie mierzy się ją zmiennością). 

Następnie do tak zredukowanej liczby zmiennych stosuje się formalny algorytm wyboru 

zmiennych (Walesiak, 2004, s. 54). 

 W niniejszej rozprawie wybór zmiennych oparto o kryterium merytorycznej znajomości 

badanego zjawiska uzyskanej w wyniku szczegółowego przeglądu literatury przedmiotu oraz 

na podstawie wyników własnych badań jakościowych. Dokonując zatem ustalenia listy 

zmiennych, sugerowano się następującą zasadą: „kierujemy się wskazaniami teorii, wynikami 

innych badań, eksperymentami obliczeniowymi” (Sobczyk, 2012, s. 12), przy czym 

w przypadku niniejszej pracy podstawą merytoryczną były rozważania teoretyczne 

poszczególnych autorów oraz wyniki badań dotyczące geocachingu w innych, niż 

analizowany, kontekstach.  

 Wybór zmiennych poprzedziła identyfikacja składowych potencjalnie determinujących 

skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu (szerzej 

w rozdziale trzecim), następnie w ramach każdej ze składowych zostały zidentyfikowane 

cechy charakteryzujące poszczególną składową. Taki etap konstrukcji kwestionariusza 

motywowany jest tym, że badacz „kompletuje stwierdzenia odnoszące się do różnych 

aspektów interesującego zjawiska, ale w zakresie mierzonej cechy” (Jezior, 2013, s. 119-120). 
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Zatem początek prac zmierzający do konstrukcji kwestionariusza dotyczył identyfikacji 

składowych (rozdział trzeci) a w ramach składowych cech odnoszących się do poszczególnych 

składowych. Przy wyborze cech kierowano się kryterium merytorycznym, ponieważ 

„kryterium merytoryczne wymaga, aby w zbiorze cech diagnostycznych znalazły się cechy, 

które w możliwie pełny sposób charakteryzują badane zjawisko” (Kaczmarek, 2016, s. 20).  

 W rozdziale trzecim opisano wyodrębnione składowe potencjalnie determinujące 

skuteczność geocachingu w komunikacji marketingowej regionu, które zidentyfikowano ze 

zbioru pierwotnych cech (Jarocka, 2013) tzw. wejściowego zbioru obiektów/cech (Dimitruk 

i Gawinecki, 2017, s. 110) opracowanego na podstawie przeglądu literatury (14 publikacji). 

Zestaw ten określa badane zjawisko jako całość. Na tym etapie badań autorka dokonała 

identyfikacji konkretnych cech wchodzących w skład poszczególnych składowych. 

Grupowanie cech, ich klasyfikację dokonano na podstawie następujących założeń: 1) obiekty 

(cechy) znajdujące się w tej samej grupie (składowych) powinny być do siebie jak najbardziej 

podobne, 2) obiekty (cechy) znajdujące się w różnych grupach (składowych) powinny być od 

siebie jak najmniej podobne, czyli istotnie się różnić (Czermińska, 2002, s. 150). Zatem 

dokonano pogrupowania cech w pięć obszarów tematycznych tworzących składowe 

determinujące skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, 

które nazwano kolejno: „Relacje społeczne”, „Korzyści”, „Komunikacja wewnętrzna”, 

„Zaangażowanie”, „Struktura gry”. W ten sposób otrzymano składowe, które są jednorodne 

ze względu na opisujące je cechy diagnostyczne. Składowe są elementami gry oraz są 

reprezentantem danej grupy, natomiast cechy tworzą te grupy i mają wpływ na wygląd 

poszczególnych składowych (Dimitruk i Gawinecki, 2017; Nowak, 2019). W Tabeli 35 

przestawiono ostateczną listę 27 cech opisujących poszczególne składowe - w ramach 

składowej „Relacje społeczne” wyodrębniono cztery cechy; w ramach składowej „Korzyści” – 

siedem cech; w ramach składowej „Komunikacja wewnętrzna” – pięć cech; w ramach 

składowej „Zaangażowanie” – sześć cech oraz w ramach składowej „Struktura gry” – pięć 

cech. 
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Tabela 35. Składowe geocachingu oraz opisujące je cechy determinujące skuteczność gry 

jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

Składowe 
geocachingu 

Cechy Źródło 

relacje społeczne społeczność, tworzenie 
przyjaźni 

O’Hara, 2008; Hooper i Rettberg, 2011; Heljakka i Ihamäki, 
2017; Heljakka i Ihamäki, 2019 

rywalizacja O’Hara, 2008; Hooper i Rettberg, 2011; Ihamäki i Luimula, 
2013c; Schaal i Lude, 2015; Heljakka i Ihamäki, 2019 

integracja społeczna Schaal i Lude, 2015 

współpraca Hooper i Rettberg, 2011; Schaal i Lude, 2015 

korzyści edukacja, aktywne uczenie, 
rozwój 

Hooper i Rettberg, 2011; Falcao, Damasio i Melo, 2014; 
Schaal i Lude, 2015; Zemko, Vitezova i Imrich, 2016; 
Battista i in., 2016; Michalakis, Valtis i Klonari, 2017 

relaks Heljakka i Ihamäki, 2019  

rozrywka, zabawa Hooper i Rettberg, 2011; Battista i in., 2016 

aktywność fizyczna Falcao, Damasio i Melo, 2014; Battista i in., 2016; 
Michalakis, Valtis i Klonari, 2017 

poszukiwanie, eksploracja, 
odkrywanie, 
rozwiązywanie zagadek 

O’Hara, 2008; Hooper i Rettberg, 2011; Santos i in., 2012; 
Ihamäki i Luimula, 2013c; Heljakka i Ihamäki, 2017; 
Heljakka i Ihamäki, 2019 

doświadczanie (miejsc), 
przynależność do miejsca 

Ihamäki i Luimula, 2013c; Heljakka i Ihamäki, 2017; 
Houlbrook i Parker, 2020 

wiedza o regionie Michalakis, Valtis i Klonari, 2017 

komunikacja 
wewnętrzna 

sprzężenie zwrotne Ihamäki, 2014 

wymiana doświadczeń Ihamäki, 2014; Houlbrook i Parker, 2020 

percepcja Santos i in., 2012 

wymiana informacji, 
rozmowa 

Ihamäki, 2014; Schaal i Lude, 2015  

opowiadanie historii Heljakka i Ihamäki, 2017 

zaangażowanie koncentracja na grze Ihamäki, 2014 

zainteresowanie Schaal i Lude, 2015 

wyzwanie O’Hara, 2008; Hooper i Rettberg, 2011; Falcao, Damasio 
i Melo, 2014; Heljakka i Ihamäki, 2019 

motywacje, oczekiwania O’Hara, 2008; Santos i in., 2012; Schaal i Lude, 2015; 
Zemko, Vitezova i Imrich, 2016 

teatralność, czynne 
uczestnictwo 

O’Hara, 2008; Hooper i Rettberg, 2011; Schaal i Lude, 
2015 

kreatywność Ihamäki i Luimula, 2013c; Heljakka i Ihamäki, 2017  

struktura gry zasady/cele Boulaire i Hervet, 2012 

skrytki Boulaire i Hervet, 2012 

technologia Boulaire i Hervet, 2012; Schaal i Lude, 2015; Battista i in., 
2016 

czas Boulaire i Hervet, 2012 

miejsce Santos i in., 2012; Boulaire i Hervet, 2012; Zemko, 
Vitezova i Imrich, 2016 

Źródło: opracowanie własne 

  

 W kolejnym kroku procedury badawczej zoperacjonalizowano poszczególne cechy 

w postaci pytań, które w dalszym etapie przekształcono w itemy (stwierdzenia), które wraz 

z opiniami respondentów pozyskanymi podczas badań jakościowych przeprowadzonych 
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z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich posłużyły do konstrukcji kwestionariusza 

badawczego. Poniżej zaprezentowano sposób operacjonalizacji cech, a w dalszej części 

podrozdziału powiązane z nimi stwierdzenia.  

 Pierwsza składowa „Relacje społeczne” ma na celu opisanie aspektu społecznego 

w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu. Z punktu widzenia skuteczności 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu relacje społeczne są istotne, 

ponieważ w jej wyniku tworzą się więzi między uczestnikami (Jenkins, 2006). 

Wykorzystywanie mechanizmów budujących relacje społeczne umożliwia stworzenie 

przestrzeni, w której uczestnicy obcują z regionem jednocześnie tworząc przyjaźnie, 

rywalizując, współpracując, budując społeczność wokół regionu. Zagadnienie „Relacje 

społeczne” zostało szerzej opisane w podrozdziale 3.2. Poszczególne cechy składowej 

„Relacje społeczne” zostały zoperacjonalizowane pod postacią pytań wyselekcjonowanych 

z przeglądu literatury przedmiotu (Tabela 36). Zatem cechę „społeczność, tworzenie 

przyjaźni” zoperacjonalizowano za pomocą dziewięciu pytań, cechę „rywalizacja” za pomocą 

pięciu pytań. Dla cechy „integracja społeczna” wyselekcjonowano sześć pytań, natomiast 

cechę „współpraca” zoperacjonalizowano za pomocą jednego pytania.  

 

Tabela 36. Operacjonalizacja składowej „Relacje społeczne” 
Cechy Operacjonalizacja Źródło 

społeczność, 

tworzenie 

przyjaźni 

 

Czy podczas gry uczestnicy poznają przyjaciół? Garney i in., 2016; Falcao, Damasio 

i Melo, 2017 

Czy podczas gry uczestnicy poznają nowych ludzi? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy poznawanie innych ludzi osobiście lub przez internet 

sprawia graczom przyjemność? 

Ihamäki i Luimula, 2013a  

Czy gracze chcą spotykać innych graczy i spędzać z nimi 

czas np. podczas eventów geocachingowych? 

Ihamäki i Luimula, 2013a 

Czy podczas gry uczestnicy mogą tworzyć społeczności? Ihamäki i Luimula, 2013a 

Czy gra umożliwia graczom bycie częścią grupy? Falcao, Damasio i Melo, 2017 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość spędzania 

czasu z rodziną? 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Czy geocacherzy tworzą grupy tematyczne dotyczące 

miejsca gry na stronach obsługujących geocaching? 

Ihamäki, 2012a 

Czy uczestnicy dyskutują ze sobą o miejscu gry? Ihamäki i Luimula, 2013b 

rywalizacja Czy gracze zainteresowani są zdobywaniem nagród? Larencova, Lampartova, 

i Lancaricova, 2017 

Czy gracze rywalizują w kategorii FTF (First to Find), czyli 

kto znajdzie pierwszy daną skrytkę? 

Vartiainen i Tuunanen, 2016 

Czy rywalizacja wpływa na zachowanie uczestników, czy 

uczestnicy są bardziej uważni w związku z informacjami 

publikowanymi na stronie? 

O’Hara, 2008 
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Czy gracze rywalizują w aspekcie większej liczby 

znalezionych skrytek? 

O’Hara, 2008 

Czy gracze chwalą się swoimi osiągnięciami na stronach 

internetowych obsługujących geocaching? 

O’Hara, 2008 

integracja 

społeczna 

Z kim uczestnicy zazwyczaj grają?  Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Garney i in., 2016; Falcao, Damasio 

i Melo, 2017; Majdak i Świder, 

2016 

Czy gracze lubią geocaching za to, że gra jest 

aktywnością dająca możliwość wspólnego działania 

w miejscu gry?  

Falcao, Damasio i Melo, 2017 

Jak często uczestnicy grają z przyjaciółmi? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy gracze grają sami czy z innymi? Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Jakie jest nastawienie rodzin do aktywności takiej jak 

geocaching? 

Robinson i Hardcastle, 2016 

Jakie interakcje społeczne występują między 

uczestnikami podczas geocachingu?  

Garney i in., 2016 

współpraca Czy gracze współpracują ze sobą podczas rozwiązywania 

zadań? 

Heshmat i in., 2018 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Kolejną składową poddaną analizie jest składowa „Korzyści”. Geocaching w szerokim 

zakresie może przynieść uczestnikom komunikacji marketingowej regionu wiele korzyści, 

począwszy od korzyści mentalnych a skończywszy na korzyściach zdrowotnych (Battista i in., 

2016). Można założyć, że gra przynosząc użytkownikom pewne korzyści wpływa tym samym 

na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. 

Po zidentyfikowaniu poszczególnych korzyści, jakie wypływają z geocachingu takie jak 

np.: czerpanie przyjemności i radości z gry (Hooper i Rettberg, 2011), dostarczanie rozrywki 

czy walor edukacyjny gry (Kapoun, 2016), istnieje możliwość wykorzystania ich w celu 

budowy pozytywnego wizerunku regionu, zwiększenia wiedzy o regionie. Szerzej składowa 

„Korzyści” została opisana w podrozdziale 3.3. Poszczególne cechy składowej „Korzyści” 

zoperacjonalizowano za pomocą pytań (Tabela 37). Zatem cechę „edukacja, aktywne 

uczenie, rozwój” zoperacjonalizowano za pomocą dziewięciu pytań. Dla cechy „relaks” 

opracowano dwa pytania, kolejną cechę „rozrywka, zabawa” zoperacjonalizowano przy 

pomocy czterech pytań. Następnie cechę „aktywność fizyczna” zoperacjonalizowano 

za pomocą ośmiu pytań, a dla kolejnej cechy „poszukiwanie, eksploracja, odkrywanie, 

rozwiązywanie zagadek” przygotowano sześć pytań. Kolejną cechę „doświadczanie (miejsc), 

przynależność do miejsca” zoperacjonalizowano za pomocą siedmiu pytań i tyle samo pytań 

przygotowano dla cechy „wiedza o regionie”.  
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 Tabela 37. Operacjonalizacja składowej „Korzyści” 

Cechy Operacjonalizacja Źródło 

edukacja, 

aktywne 

uczenie, 

rozwój 

 

Czego gracze nauczyli się podczas gry? Lazar i in., 2018; Heljakka 

i Ihamäki, 2019  

Czy gra zachęciła graczy do zgłębiania wiedzy na 

konkretny temat? 

Lazar i in., 2018 

Jak gracze oceniają edukacyjny walor geocachingu? Vitale i in., 2012 

Jakie cechy geocachingu mogą być przydatne w edukacji 

ekologicznej? 

Zecha, 2012 

W jaki sposób można użyć geocachingu w edukacji? Ihamäki, 2015a 

Dlaczego geocaching jest wykorzystywany w nauce? Matherson i in., 2008 

Jakie korzyści i ograniczenia występują w edukacji opartej 

na geocachingu i mobilnej technologii? 

Schaal i Lude, 2015 

Jakie narzędzia technologiczne są używane w edukacji 

z wykorzystaniem geocachingu? 

Schaal i Lude, 2015 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość nauki czegoś 

nowego? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

relaks Czy gra umożliwia graczom odpoczynek psychiczny? Schneider, Silverberg i Chavez, 

2011; Falcao, Damasio i Melo, 

2017  

Czy geocaching jest traktowany jako ucieczkę od 

codzienności? 

Schneider, Silverberg i Chavez, 

2011; Falcao, Damasio i Melo, 

2017 

rozrywka, 

zabawa 

Czy geocaching jest traktowany jako zabawa? Battista i in., 2016 

Czy gracze podczas gry chcą przeżyć przygodę? Ihamäki i Luimula, 2013a 

Czy szukanie skrytek sprawia radość graczom? Hooper i Rettberg, 2011 

Czy uczestnicy czerpią radość z rozwiązywania zagadek 

podczas geocachingu? 

Vitale i in., 2012 

aktywność 

fizyczna 

Czy gracze lubią geocaching za wyzwania fizyczne? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy geocaching jest ciekawszą formą aktywności fizycznej 

niż spacer? 

Battista i in., 2016 

Czy gracze grają dla zdrowia? Schneider, Silverberg  i Chavez, 

2011 

Czy gracze grają, dlatego by uprawiać sport? Schneider, Silverberg i Chavez, 

2011 

Czy geocaching zachęca do uprawiania sportu 

w miejscach rekreacyjnych w regionie? 

Heljakka i Ihamäki, 2017 

Czy gracze podczas gry chcą przeżywać aktywności na 

świeżym powietrzu? 

Ihamäki i Luimula, 2013a 

Czy gra umożliwia graczom aktywność fizyczną? Falcao, Damasio i Melo, 2017; 

Balzan i Debono, 2018 

Czy geocaching jest traktowany jako pretekst do wyjścia 

na spacer? 

Robinson i Hardcastle, 2016 

poszukiwanie, 

eksploracja, 

odkrywanie, 

rozwiązywanie 

zagadek 

Czy gracze podczas geocachingu chcą odkrywać nowe 

miejsca? 

Ihamäki i Luimula, 2013a; 

Robinson i Hardcastle, 2016 

Czy gra inspiruje graczy do poszukiwania nowych miejsc? Ihamäki i Luimula, 2013b 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość odkrywania 

nowych miejsc? 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015; 

Balzan i Debono, 2018 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość rozwiązywania 

zagadek? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015; 
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Balzan i Debono, 2018 

Czy gracze lubią eksplorować nowe miejsca? Larencova, Lampartova 

i Lancaricova, 2017 

Czy geocaching to sposób odkrywania miejsc, 

nieodkrytych wcześniej przez graczy? 

O’Hara, 2008; Telaar, Krüger 

i Schöning, 2014 

doświadczanie 

(miejsc), 

przynależność 

do miejsca 

Jakie doświadczenia spotykają graczy? Ihamäki, 2012b; Heljakka 

i Ihamäki, 2019 

Czy gracze chcą doświadczać kultury, historii danego 

miejsca? 

Balzan i Debono, 2018 

Jak geocacherzy kształtują swoje doświadczenia podczas 

podróży wykorzystując swoje hobby jakim jest 

geocaching? 

Ihamäki, 2013 

Jakie są niezapomniane i pozytywne doświadczenia graczy 

z geocachingu? 

Ihamäki i Luimula, 2013a 

Jak użytkownicy tworzą doświadczenie? Neustaedter, Tang i Judge, 

2010 

Co jest kluczowe w tworzeniu doświadczenia opartego na 

grze? 

Hooper i Rettberg, 2011 

Czy gracze doświadczają nowych rzeczy podczas 

geocachingu? 

Falcao, Damasio i Melo, 2017 

wiedza 

o regionie 

Czy geocaching wpływa na wiedzę uczestników na temat 

walorów naturalnych i historii danego regionu? 

Rosier i Yu, 2011 

Czy gracze podczas geocachingu poznają swoje otoczenie? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Dlaczego pozyskiwanie informacji o regionie jest istotną 

kwestią podczas gry w geocaching? 

Vartiainen i Tuunanen, 2016 

Czy uczestnicy podczas gry poznają historię, kulturę 

swojego otoczenia? 

Schneider, Silverberg i Chavez, 

2011; Falcao, Damasio i Melo, 

2017  

Czy gracze lubią geocaching za możliwość poznania 

swojego otoczenia? 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Czy gra w geocaching powoduje, że gracze są bardziej 

świadomi historii i geografii swojego otoczenia? 

Vitale i in., 2012 

Czy dzięki grze zwiększa się wiedza graczy o regionie? Kapoun, 2016 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Trzecią składową poddaną analizie jest „Komunikacja wewnętrzna”. Gra umożliwia 

szeroką komunikację wewnętrzną w odniesieniu do miejsca gry, gdzie uczestnicy mają 

możliwość bieżącego komentowania, wymieniania się przeżyciami (O’Hara, 2008). 

W geocachingu wykorzystywana jest interaktywność, uczestnicy mają możliwość wymiany 

informacji, każdy z uczestników może być zarówno nadawcą informacji jak i odbiorcą, tym 

samym uczestnicy gry mogą czynnie brać udział w komunikacji, nie tylko konsumując 

informację, ale tworząc samodzielnie komunikaty (Christodoulides, 2009; Mendes, Rodrigues 

i Rodrigues, 2013). Uczestnicy mają ponadto możliwość bieżącego komentowania 

i wymieniania się przeżyciami (O’Hara, 2008). Szerzej składowa „Komunikacja wewnętrzna” 

została opisana w podrozdziale 3.4. Poszczególne cechy składowej „Komunikacja 
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wewnętrzna” zoperacjonalizowano za pomocą pytań zidentyfikowanych w literaturze 

przedmiotu (Tabela 38). Pierwszą cechą opisującą składową „Komunikacja wewnętrzna” jest 

„sprzężenie zwrotne” zoperacjonalizowaną za pomocą jednego pytania. Następną cechą 

„wymiana doświadczeń" zoperacjonalizowano za pomocą trzech pytań. Operacjonalizację 

cechy „percepcja” dokonano za pomocą czterech pytań. Kolejną cechą poddaną analizie jest: 

„wymiana informacji, rozmowa”, która została zoperacjonalizowana za pomocą 11 pytań. 

Ostatnią cechą jest „opowiadanie historii”, zoperacjonalizowana za pomocą trzech pytań. 

 

Tabela 38. Operacjonalizacja składowej „Komunikacja wewnętrzna” 

Cechy Operacjonalizacja Źródło 

sprzężenie 

zwrotne 

Czy przesyłana informacja zwrotna przez uczestników 

pomaga w grze? 

Ihamäki, 2014 

wymiana 

doświadczeń 

Jakimi doświadczeniami chcieliby się podzielić gracze 

z innymi uczestnikami? 

Ihamäki, 2012b; Heljakka 

i Ihamäki, 2019 

Czy gracze dzielą się swoimi przeżyciami związanymi 

z doświadczaniem miejsca, w którym grają? 

Heljakka i Ihamäki, 2017 

Czy gracze wymieniają się opowieściami o swoich 

przygodach? 

Ihamäki, 2015b 

percepcja Jak konkretne miejsce jest postrzegane przez graczy, jak ta 

percepcja się zmienia po udziale w grze? 

Telaar, Krüger i Schöning, 

2014 

Czy pod wpływem gry uczestnicy zmieniają sposób 

patrzenia na otoczenie? 

Heljakka i Ihamäki, 2017 

Czy pod wpływem gry uczestnicy zauważyli rzeczy, których 

wcześniej nie postrzegali? 

Heljakka i Ihamäki, 2017 

Czy gra zachęca uczestników do spojrzenia na otoczenie 

w inny sposób, czy gracze są zachęcani do zwracania uwagi 

na detale znajdujące się w otoczeniu? 

O’Hara, 2008 

wymiana 

informacji, 

rozmowa 

Czy podczas gry przekazywane są informacje o historii 

i geografii konkretnego miejsca? 

Vitale i in., 2012 

Czy opis skrytki przedstawia informacje o miejscu i historii 

tego miejsca? 

Mendes, Rodrigues 

i Rodrigues, 2013 

Jakiego rodzaju interaktywnych kanałów komunikacji 

używają geocacherzy do komunikowania się z innymi 

graczami? 

Ihamäki, 2012a 

W jaki sposób gracze komunikują się podczas gry? Heshmat i in., 2018 

Jak gracze wykorzystują do komunikacji kanały oferowane 

przez grę? 

Ihamäki, 2012 

Czy gracze chcą przekazywać innym uczestnikom informacje 

o regionie? 

Neustaedter, Tang i Judge, 

2010 

Czy gracze lubią geocaching za to, że skrytka zawiera 

ciekawy, obszerny opis, dostarcza im informacji o miejscu, 

które zwiedzają, dostarcza im informacji o atrakcjach 

w regionie? 

Telaar, Krüger i Schöning, 

2014 

Czy podczas gry uczestnicy otrzymują z łatwością 

informacje, których potrzebują? 

Ihamäki i Luimula, 2013b 

Czy geocaching jest wykorzystywany przez uczestników do O’Hara, 2008 
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rekomendowania miejsc do odwiedzania? 

Czy gracze uzyskają informację poprzez grę na temat 

organizowanych wydarzeń w regionie? 

Ihamäki, 2012a 

Czy informacje w grze są przekazywane w odpowiednim 

miejscu i czasie? 

Ihamäki i Luimula, 2013b 

opowiadanie 

historii 

W jaki sposób treść skrytek jest przekazywana graczom? Heljakka i Ihamäki, 2018 

Czy podczas gry można opowiadać historie dotyczące 

danego miejsca i przekazywać je innym uczestnikom? 

Ihamäki, 2012a 

Czy historie opowiadane w grze zwiększają atrakcyjność 

danego miejsca? 

Ihamäki, 2015b 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Kolejną składową poddaną analizie jest „Zaangażowanie”. Należy przypuszczać, że 

skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu jest powiązana 

z zaangażowaniem uczestników w przekazywanie informacji. Dlatego też jednym z celów 

komunikacji marketingowej regionu jest prowadzenie działań zmierzających do tego, aby 

grupa docelowa angażowała się w komunikację marketingową regionu, tym samym brała 

w niej aktywny udział. Zaangażowany uczestnik procesu komunikacji marketingowej regionu 

podejmuje inicjatywy mające na celu tworzenie i przekazywanie informacji o danym miejscu 

(Houghton i Stevens, 2011; Braun, Kavaratzis i Zenker, 2013). Ponadto zaangażowanie 

powoduje, że uczestnik bierze udział w działaniach komunikacyjnych jako ochotnik, z własnej 

inicjatywy, niekiedy spontanicznie podejmując realizację zadań. Uczestnikiem kierują jego 

przekonania, motywacje i zainteresowania (Vollero i in., 2018). Szerzej składowa 

„Zaangażowanie” została opisana w podrozdziale 3.5. Tak jak w przypadku pozostałych 

składowych, również składowa „Zaangażowanie” została poddana analizie oraz dokonano 

operacjonalizacji poszczególnych cech ją opisujących (Tabela 39). Pierwszą cechą poddaną 

interpretacji jest cecha: „koncentracja na grze”, która została zoperacjonalizowana za 

pomocą pięciu pytań. Następnie analizie poddano cechę „zainteresowanie”, którą 

zoperacjonalizowano za pomocą sześciu pytań, podobnie jak kolejną cechę „wyzwanie”. 

Następnie cechę „motywacje, oczekiwania” zoperacjonalizowano przy pomocy dziewięciu 

pytań. Następną cechą jest: „teatralność, czynne uczestnictwo” zoperacjonalizowaną za 

pomocą jednego pytania. Ostatnią cechą opisującą składową „Zaangażowanie” jest: 

„kreatywność”, której zaproponowano trzy pytania.  
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Tabela 39. Operacjonalizacja składowej „Zaangażowanie” 

Cechy Operacjonalizacja Źródło 

koncentacja na 

grze 

Jak gracze przygotowują się do gry? Majdak i Świder, 2016 

Czy organizując wyjazd gracze kierują się 

poszukiwaniem keszy? 

Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; 

Ihamäki, 2012a; Falcao, Damasio 

i Melo, 2017; Majdak i Świder, 2016; 

Larencova, Lampartova i Lancaricova, 

2017  

Czy pod wpływem geocachingu gracze 

zmieniają cel podróży? 

Ihamäki, 2012a 

Czy gracze chcą, aby geocaching angażował ich 

na długi czas? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy geocaching jest częścią życia codziennego? Robinson i Hardcastle, 2016 

zainteresowanie Od jak dawna grają? Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Falcao, 

Damasio i Melo, 2017  

Ile skrytek znajdują gracze? Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Majdak i Świder, 2016 

Jakie są odczucia graczy? Kapoun, 2016 

Jakie opinie mają gracze o geocachingu? Battista i in., 2016; Adanali i Alim, 2019  

Czy gracze przy wyborze miejsca gry kierują się 

swoimi zainteresowaniami? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy geocaching wpływa na zainteresowanie 

danym miejscem?  

Vitale i in., 2012 

wyzwanie Czy uczestnicy lubią szukać skrytek trudno 

dostępnych?  

Ihamäki i Luimula, 2013a 

Czy gracze chcą sprawdzić swoje umiejętności 

podczas gry?  

Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; 

Ihamäki i Luimula, 2013a; Falcao, 

Damasio i Melo, 2017  

Czy gracze lubią geocaching za to, że gra 

wymaga od nich wyzwań fizycznych? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy gracze lubią geocaching za wyzwania 

umysłowe? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Czy wyzwanie jest istotną kwestią 

geocachingu? 

Vartiainen i Tuunanen, 2016 

Jakie są wyzwania dla graczy podczas gry? Boys i Groover, 2017 

motywacje, 

oczekiwania 

 

 

Dlaczego gracze ukrywają skrytki? O’Hara, 2008; Golbeck i Neustaedter, 

2016, Balzan i Debono, 2018 

Dlaczego gracze biorą udział w geocachingu? Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Garney i in., 2016, Golbeck 

i Neustaedter, 2016; Battista i in., 2016  

Dlaczego twórcy skrytek chcą, aby ludzie 

przychodzili do konkretnego miejsca? 

Buccitelli, 2017 

Czy graczy motywuje odkrywanie nowych 

miejsc? 

Larencova, Lampartova i Lancaricova, 

2017 

Co motywuje graczy do gry? Schneider, Silverberg i Chavez, 2011; 

Farvardin i Forehand, 2013; Ihamäki, 

2015b; Garney i in., 2016; Robinson 

i Hardcastle, 2016; Falcao, Damasio 

i Melo, 2017; Majdak i Świder, 2016 

Czego oczekują gracze? Schneider,  Silverberg i Chavez, 2011; 
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Garney i in., 2016 

Jaki aspekt jest najważniejszy dla graczy? Farvardin i Forehand, 2013 

Co kieruje uczestnikami podczas wyboru miejsc 

poszukiwań? 

Majdak i Świder, 2016 

Dlaczego gracze lubią geocaching? Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Balzan 

i Debono, 2018 

teatralność, 

czynne 

uczestnictwo 

Jakie role pełnią uczestnicy w grze? Ihamäki i Luimula, 2013a 

kreatywność 

 

 

Jak kreatywność graczy wpływa na geocaching? Ihamäki, 2017 

Czy gracze chcą tworzyć nowe rzeczy podczas 

gry? 

Ihamäki i Luimula, 2013a  

Czy geocaching umożliwia prezentowanie 

regionu w nowy sposób, sprawiając by był 

zauważalny dla innych? 

Ihamäki, 2015a 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Ostatnia zaproponowana składowa to „Struktura gry”, która umożliwia stałe budowanie 

doświadczeń z konkretnym miejscem. Struktura gry zachęca do eksplorowania i odkrywania 

regionu, czym wpisuje się w koncepcję komunikacji marketingowej regionu (Boulaire 

i Hervet, 2012). Szerzej składowa „Struktura gry” została opisana w podrozdziale 3.6. 

Poszczególne cechy zostały zoperacjonalizowane za pomocą pytań (Tabela 40). Pierwsza 

cecha opisująca składową to: „zasady, cele”, którą zoperacjonalizowano za pomocą siedmiu 

pytań, podobnie jak następną cechę: „skrytki”. Kolejną wytypowaną cechą: „technologia” 

zoperacjonalizowano za pomocą ośmiu pytań, a cechę „czas” za pomocą sześciu pytań. 

Ostatnią cechą opisującą składową „struktura gry” jest cecha: „miejsce”, 

zoperacjonalizowana za pomocą 19 pytań, ponieważ temu aspektowi poświęca się 

w literaturze przedmiotu wiele uwagi. 

 

Tabela 40. Operacjonalizacja składowej „Struktura gry” 

Cechy Operacjonalizacja Źródło 

zasady/cele 
 

Jakie narzędzia oferuje geocaching, aby umożliwić 
projektowanie gry w terenie? 

Ihamäki, 2012a 

Co jest najbardziej wartościowym elementem gry dla 
gracza i dlaczego? 

Majdak i Świder, 2016 

Czy geocaching promuje region i dziedzictwo kulturowe? Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 
2013 

Czy geocaching pomaga w promocji konkretnego miejsca 
oraz stylu życia w danym miejscu? 

Ihamäki i Luimula, 2013b; Boys  
i Groover, 2017  

Kto kreuje zadowolenie w grze? Neustaedter, Tang i Judge, 2013 

Czy geocaching jest grą o charakterze ciągłym? Neustaedter, Tang i Judge, 2013 

Czy geocaching umożliwia konsumpcję i tworzenie gry? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

skrytki Jakie elementy zawiera skrytka?  Neustaedter, Tang i Judge, 



163 
 

  2013; Balzan i Debono, 2018 

Czy gracze wybierając skrytkę, której będą szukać sugerują 
się chęcią szukania keszy w swojej okolicy? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Jakie cechy powinna posiadać skrytka? Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Jak jest tworzona treść skrytki przy wykorzystaniu 
informacji o miejscu gry?  

Heljakka i Ihamäki, 2018 

W jaki sposób treść skrytek jest przekazywana graczom? Heljakka i Ihamäki, 2018 

W jaki sposób wykorzystywane są TravelBugi?  Heljakka i Ihamäki, 2018b 

Jakie cechy skrytki sprawiają, że skrytka jest atrakcyjna dla 
gracza? 

Santos i in., 2012; Telaar, 
Krüger i Schöning, 2014 

technologia 
 

Jakiego rodzaju narzędzi technologicznych używają 
gracze? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Jakie korzyści daje granie za pomocą nowych technologii? Garney i in., 2016 

Jaka jest wiedza uczestników na temat możliwości 
wykorzystywania smartfonów do gier opartych na 
geolokalizacji? 

Nadobnik, 2018 

Czy uczestnicy znają system GPS? Heljakka i Ihamäki, 2018 

Dlaczego nowe technologie są używane w grach? Schaal i Lude, 2015 

Czy technologia pomaga w przekazywaniu informacji 
o danym miejscu? 

O’Hara, 2008 

Czy oprogramowanie pomaga uczestnikom 
w podejmowaniu aktywności?  

Ihamäki i Luimula, 2013b 

Czy geocaching pomaga w przemieszczaniu się po 
regionie? 

Vitale i in., 2012 

czas 
 

Kiedy gracze geocachują? Golbeck i Neustaedter, 2016; 
Falcao, Damasio i Melo, 2017; 
Majdak i Świder, 2016 

Czy gracze grają w geocaching podczas czasu wolnego? Ihamäki i Luimula, 2013a  

Czy geocaching jest traktowany jako 
wakacyjna/weekendowa aktywność? 

Robinson i Hardcastle, 2016 

Czy gracze grają podczas drogi do pracy? Robinson i Hardcastle, 2016 

Czy gracze lubią geocaching za to, że poszukiwania trwają 
bardzo długo? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014 

Jak często grają? O’Hara, 2008; Telaar, Krüger 
i Schöning, 2014; Cord, 
Roeßiger i Schwarz, 2015; 
Garney i in., 2016; Falcao, 
Damasio i Melo, 2017  

miejsce Czy lokalizacja dużej liczby skrytek geocachingowych może 
zostać wykorzystana do promocji danego regionu? 

Dolińska, Smoliński i Grzelak-
Kostulska, 2018 

Gdzie gracze szukają skrytek? Golbeck i Neustaedter, 2016; 
Majdak i Świder, 2016; Balzan 
i Debono, 2018 

Gdzie skrytki są ukrywane? Majdak i Świder, 2016; Golbeck 

i Neustaedter, 2016; Buccitelli, 

2017; Balzan i Debono, 2018 

Czy skrytki są tworzone w miejscach, w których znajdują 
się atrakcje, walory regionu? 

Santos i in., 2012 

W jaki sposób gra nawiązuje do ważnych geograficznych 
miejsc? 

Buccitelli, 2017 

Jakie czynniki środowiskowe oddziałują na wybór miejsca 
grania?  

Golbeck i Neustaedter, 2016 

Jaka jest zależność między miejscem ukrycia danej skrytki 
a społecznym, kulturalnym, przyrodniczym kontekstem 
danego regionu? 

Santos i in., 2012 
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Jakie regiony są bardziej atrakcyjne do ukrywania skrytek? Santos i in., 2012 

Czy miejsce ukrycia skrytki odgrywa ważną rolę? Zecha, 2012 

Czy skrytki tworzone są w miejscach turystycznych? Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 
2013 

Czy skrytki są tworzone w pobliżu historycznych miejsc? Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 
2013 

Czy skrytki są umieszczane w miejscach przeznaczonych 
do zwiedzania? 

Mendes, Rodrigues i Rodrigues, 
2013 

Czy struktura gry związana jest z przestrzenią regionu? Heljakka i Ihamäki, 2018 

Czy uczestnicy odwiedzili inne miejsca, które znajdowały 
się w okolicy miejsca gry? 

Larencova, Lampartova, 
i Lancaricova, 2017 

Czy gracze znają miejsce, w którym chcą stworzyć skrytkę? Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Czy gracze znają dane miejsce, w którym chcą grać przed 
przystąpieniem do gry? 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Czy gracze odwiedzili miejsce gry ponownie, 
w charakterze rekreacyjnym a nie dla gry? 

Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015  

Czy poprzez geocaching zwiększyła się częstotliwość 
odwiedzania konkretnych miejsc? 

Schneider, Silverberg i Chavez, 
2011 

Czy dzięki grze można sprawdzać liczbę odwiedzin 
konkretnego miejsca?  

Cord, Roeßiger i Schwarz, 2015 

Źródło: opracowanie własne 
  

 Z zaprezentowanego zbioru pytań operacjonalizujących cechy opisujące zaproponowane 

składowe, wyselekcjonowano te pytania, które najlepiej odzwierciedlają poszczególne 

zmienne, które następnie przekształcono w stwierdzenia. „Decyzja dotycząca zbioru 

stwierdzeń, które wejdą w skład skali zapada na różnych etapach postępowania. Wybór 

może być oparty na kryteriach definicyjnych postawy i na arbitralnej ocenie przydatności 

kategorii, a w dalszym toku na efektach badań empirycznych” (Jezior, 2013, s. 119). 

W niniejszej rozprawie dokonano analizy zidentyfikowanych pytań pod względem opisu 

poszczególnego zagadnienia i spośród pytań, które tematycznie opisywały to samo 

zagadnienie lub powtarzały zakres tematyczny wytypowano najodpowiedniejsze. Dokonując 

wyboru opierano się również na wynikach badań jakościowych przeprowadzonych wcześniej 

z pracownikami Urzędów Marszałkowskich (podrozdział 2.4). Po analizie opinii 

respondentów oraz na bazie dokonanej selekcji, wytypowano pytania, które następnie 

posłużyły do konstrukcji stwierdzeń wykorzystanych w kwestionariuszu wywiadu (Tabela 41). 
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Tabela 41. Wyselekcjonowane pytania, które posłużyły do sformułowania stwierdzeń 

wykorzystanych w kwestionariuszu 

Składowe Cechy Operacjonalizacja 

relacje 

społeczne 

społeczność, 

tworzenie 

przyjaźni 

 

Czy podczas gry uczestnicy poznają nowych ludzi? 

Czy gra umożliwia graczom bycie częścią grupy? 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość spędzania czasu z rodziną? 

rywalizacja Czy gracze zainteresowani są zdobywaniem nagród? 

Czy rywalizacja wpływa na zachowanie uczestników, czy uczestnicy są 

bardziej uważni w związku z informacjami publikowanymi na stronie? 

Czy gracze chwalą się swoimi osiągnięciami na stronach internetowych 

obsługujących geocaching? 

integracja 

społeczna 

Czy gracze lubią geocaching za to, że gra jest aktywnością dająca 

możliwość wspólnego działania w miejscu gry? 

Jak często uczestnicy grają z przyjaciółmi? 

współpraca Czy gracze współpracują ze sobą podczas rozwiązywania zadań? 

korzyści edukacja, 

aktywne 

uczenie, rozwój 

Czy gra zachęciła graczy do zgłębiania wiedzy na konkretny temat? 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość nauki czegoś nowego? 

relaks Czy geocaching jest traktowany jako ucieczkę od codzienności? 

rozrywka, 

zabawa 

Czy gracze podczas gry chcą przeżyć przygodę? 

Czy szukanie skrytek sprawia radość graczom? 

aktywność 

fizyczna 

Czy gracze lubią geocaching za wyzwania fizyczne? 

Czy geocaching jest ciekawszą formą aktywności fizycznej niż spacer? 

poszukiwanie, 

eksploracja, 

odkrywanie, 

rozwiązywanie 

zagadek 

Czy gracze lubią geocaching za możliwość rozwiązywania zagadek? 

Czy geocaching to sposób odkrywania miejsc, nieodkrytych wcześniej 

przez graczy? 

doświadczanie 

(miejsc), 

przynależność 

do miejsca 

Czy gracze chcą doświadczać kultury, historii danego miejsca? 

Czy gracze doświadczają nowych rzeczy podczas geocachingu? 

wiedza 

o regionie 

Czy dzięki grze zwiększyła się wiedza graczy o regionie? 

komunikacja 

wewnętrzna 

sprzężenie 

zwrotne 

Czy przesyłana informacja zwrotna przez uczestników pomaga w grze? 

wymiana 

doświadczeń 

Czy gracze dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z doświadczaniem 

miejsca, w którym grają? 

percepcja Czy pod wpływem gry uczestnicy zmieniają sposób patrzenia na 

otoczenie? 

Czy pod wpływem gry uczestnicy zauważyli rzeczy, których wcześniej 

nie postrzegali? 

wymiana 

informacji, 

rozmowa 

Czy gracze lubią geocaching za to, że skrytka zawiera ciekawy, 

obszerny opis, dostarcza im informacji o miejscu, które zwiedzają, 

dostarcza im informacji o atrakcjach w regionie? 

Czy geocaching jest wykorzystywany przez uczestników do 

rekomendowania miejsc do odwiedzania? 

Czy informacje w grze są przekazywane w odpowiednim miejscu 

i czasie? 
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opowiadanie 

historii 

Czy historie opowiadane w grze zwiększają atrakcyjność danego 

miejsca? 

zaangażowanie koncentacja na 

grze 

Czy organizując wyjazd gracze kierują się poszukiwaniem keszy? 

Czy geocaching jest częścią życia codziennego? 

zainteresowanie Czy gracze przy wyborze miejsca gry kierują się swoimi 

zainteresowaniami? 

Czy geocaching wpływa na zainteresowanie danym miejscem? 

wyzwanie Czy gracze lubią geocaching za wyzwania umysłowe? 

motywacje, 

oczekiwania 

Czy graczy motywuje odkrywanie nowych miejsc? 

teatralność, 

czynne 

uczestnictwo 

Jakie role pełnią uczestnicy w grze? 

kreatywność Czy geocaching umożliwia prezentowanie regionu w nowy sposób, 

sprawiając by był zauważalny dla innych? 

struktura gry zasady/cele 

 

Czy geocaching promuje region i dziedzictwo kulturowe? 

Czy geocaching jest grą o charakterze ciągłym? 

skrytki Jakie cechy powinna posiadać skrytka? 

technologia 

 

Czy technologia pomaga w przekazywaniu informacji o danym 

miejscu?  

Czy geocaching pomaga w przemieszczaniu się po regionie? 

czas 

 

Czy geocaching jest traktowany jako wakacyjna/weekendowa 

aktywność? 

Czy gracze lubią geocaching za to, że poszukiwania trwają bardzo 

długo? 

miejsce Czy lokalizacja dużej liczby skrytek geocachingowych może zostać 

wykorzystana do promocji danego regionu? 

Czy skrytki są tworzone w miejscach, w których znajdują się atrakcje, 

walory regionu? 

Jaka jest zależność między miejscem ukrycia danej skrytki 

a społecznym, kulturalnym, przyrodniczym kontekstem danego 

regionu? 

Czy struktura gry związana jest z przestrzenią regionu? 

Czy uczestnicy odwiedzili inne miejsca, które znajdowały się w okolicy 

miejsca gry? 

Czy gracze odwiedzili miejsce gry ponownie, w charakterze 

rekreacyjnym a nie dla gry? 

Źródło: opracowanie własne 

  

 W Tabeli 42 przedstawiono podsumowanie przeprowadzonego procesu prezentując 

składowe wraz z odpowiednimi cechami, operacjonalizację poszczególnych cech, wypowiedzi 

przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich dotyczące poszczególnych cech oraz 

skonstruowane itemy/stwierdzenia, które wykorzystano w kwestionariuszu, służącym do 

przeprowadzenia analizy czynnikowej.  
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Tabela 42. Podsumowanie procesu wyodrębnienia stwierdzeń w kwestionariuszu 

badawczym  

Składowe Cechy Operacjonalizacja Wypowiedzi 
respondentów 

(przedstawiciele 
Urzędów 

Marszałkowskich) 

Stwierdzenie 

relacje 
społeczne 

społeczność, 
tworzenie 
przyjaźni 
 

Czy podczas gry 
uczestnicy poznają 
nowych ludzi? 

Geocaching jest 
narzędziem służącym 
do budowania relacji 
społecznych (R8, R11, 
R12, R13, R14). 

Podczas gry 
poznaję nowych 
ludzi. 

Czy gra umożliwia 
graczom bycie 
częścią grupy? 

Geocacherzy tworzą 
zintegrowaną grupę 
(R3). 

W trakcie gry czuję, 
że przynależę do 
grupy. 

Czy gracze lubią 
geocaching za 
możliwość spędzania 
czasu z rodziną? 

Geocaching zachęca do 
aktywności z rodziną 
(R8, R11, R12, R13, 
R14). 

Lubię geocaching za 
to, że podczas gry 
spędzam czas 
z rodziną. 

rywalizacja Czy gracze 
zainteresowani są 
zdobywaniem 
nagród? 

Geocaching umożliwia 
wykorzystanie systemu 
nagród (R3, R4). 

Zdobywanie nagród 
jest ważną częścią 
gry. 

Czy rywalizacja 
wpływa na 
zachowanie 
uczestników, czy 
uczestnicy są bardziej 
uważni w związku 
z informacjami 
publikowanymi na 
stronie? 

Gracze stale 
monitorują zmiany 
w otoczeniu, który jest 
polem gry oraz reagują 
na zmiany w regionie 
(R2). 
Rywalizacja pomaga 
zwrócić uwagę graczy 
na konkretne miejsce 
(R11). 

Dzięki rywalizacji 
zwracam większą 
uwagę na szczegóły 
znajdujące się 
w miejscu gry. 

Czy gracze chwalą się 
swoimi osiągnięciami 
na stronach 
internetowych 
obsługujących 
geocaching? 

Geocaching daje 
możliwość korzystania 
ze stron, na których 
istnieje możliwość 
publikowania 
informacji, zdjęć, 
osiągnięć (R11). 

Chwalę się swoimi 
osiągnięciami na 
stronach 
internetowych 
obsługujących 
geocaching. 

integracja 
społeczna 

Czy gracze lubią 
geocaching za to, że 
gra jest aktywnością 
dającą możliwość 
wspólnego działania 
w miejscu gry? 

Uczestnicy w grupach 
geocachingowych się 
organizują (R5). 

Dzięki grze 
uczestnicy się 
integrują. 

Jak często uczestnicy 
grają z przyjaciółmi? 

Geocaching zachęca do 
aktywności 
z przyjaciółmi (R8, R11, 
R12, R13, R14). 

Często gram 
z przyjaciółmi. 

współpraca Czy gracze 
współpracują ze sobą 
podczas 
rozwiązywania 
zadań? 

Geocaching jest 
narzędziem 
umożliwiającym 
współpracę między 
uczestnikami gry (R8). 

Podczas gry 
współpracuję 
z innymi 
uczestnikami. 
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korzyści edukacja, 
aktywne 
uczenie, rozwój 

Czy gra zachęciła 
graczy do zgłębiania 
wiedzy na konkretny 
temat? 

Gra zachęca do 
zgłębiania wiedzy 
o miejscu gry (R1). 

Podczas gry 
zostałem zachęcony 
do zgłębiania 
wiedzy na temat 
regionu.  

Czy gracze lubią 
geocaching za 
możliwość nauki 
czegoś nowego? 

Geocaching jest 
narzędziem 
umożliwiającym naukę 
nowych rzeczy 
o regionie (R4, R7). 

Dzięki 
geocachingowi uczę 
się nowych rzeczy 
o regionie. 

relaks Czy geocaching jest 
traktowany jako 
ucieczkę od 
codzienności? 

Geocaching jest formą 
relaksu (R12). 

Geocaching 
pomaga mi 
oderwać się od 
codziennych spraw. 

rozrywka, 
zabawa 

Czy gracze podczas 
gry chcą przeżyć 
przygodę? 

Geocaching jest formą 
zabawy (R10). 

Lubię geocaching za 
możliwość 
przeżycia przygody. 

Czy szukanie skrytek 
sprawia radość 
graczom? 

Uczestnictwo w grze 
dostarcza graczom 
radości (R10). 

Gra sprawia mi 
radość. 

aktywność 
fizyczna 

Czy gracze lubią 
geocaching za 
wyzwania fizyczne? 

Gracze pokonują 
bariery, wiele 
kilometrów czy nawet 
kontynenty by dotrzeć 
do miejsca ukrycia 
skrytek (R3). 
Gracze pokonują 
przeszkody, które są 
wyzwaniem fizycznym 
(R3). 

Atutem gry są 
wyzwania fizyczne. 

Czy geocaching jest 
ciekawszą formą 
aktywności fizycznej 
niż spacer? 

Geocaching jest 
aktywną formą, to nie 
jest zwykły spacer 
(R10). 
Geocaching jest 
aktywnością na 
świeżym powietrzu 
(R11). 
Geocaching jest grą dla 
ludzi aktywnych (R13). 

Geocaching jest 
ciekawą formą 
aktywności 
fizycznej/rekreacji. 

poszukiwanie, 
eksploracja, 
odkrywanie, 
rozwiązywanie 
zagadek 

Czy gracze lubią 
geocaching za 
możliwość 
rozwiązywania 
zagadek? 

Geocaching umożliwia 
wykorzystywanie 
zagadek związanych 
z regionem (R3). 

Najciekawsze 
w grze jest 
rozwiązywanie 
zagadek. 

Czy geocaching to 
sposób odkrywania 
miejsc, nieodkrytych 
wcześniej przez 
graczy? 

Geocaching jako 
narzędzie zachęcające 
do eksplorowania 
regionu (R11). 
Geocaching to sposób, 
aby zainteresować 
graczy do poznawania 
i eksplorowania 
regionu (R7). 

Dzięki grze mam 
możliwość odkrycia 
nowych, ciekawych 
miejsc w regionie. 

doświadczanie 
(miejsc), 

Czy gracze chcą 
doświadczać kultury, 

Geocaching umożliwia 
doświadczanie miejsc 

Dzięki grze mogę 
doświadczyć 
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przynależność 
do miejsca 

historii danego 
miejsca? 

oraz dziedzictwa 
regionu (R1). 

kultury i historii 
miejsca, w którym 
gram. 

Czy gracze 
doświadczają nowych 
rzeczy podczas 
geocachingu? 

Uczestnik czynnie 
zwiedza, sam poznaje 
otoczenie, osobiście 
doświadcza (R1). 

Geocaching to 
nowy rodzaj 
doświadczenia. 

wiedza 
o regionie 

Czy dzięki grze 
zwiększyła się wiedza 
graczy o regionie? 

Geocaching jest 
narzędziem służącym 
do zwiększania wiedzy 
o regionie (R2, R4, R5, 
R7, R10, R11, R14). 

Dzięki grze zwiększa 
się moja wiedza 
o regionie, którego 
gra dotyczy. 

komunikacja 
wewnętrzna 

sprzężenie 
zwrotne 

Czy przesyłana 
informacja zwrotna 
przez uczestników 
pomaga w grze? 

Poprzez geocaching 
przesyłany jest 
jednolity spójny 
komunikat (R3). 
Poprzez geocaching 
przekazywane są 
wskazówki, 
podpowiedzi dotyczące 
miejsca ukrycia skrytki 
(R1).  

Informacja zwrotna 
przesłana od innych 
uczestników 
pomaga 
w znalezieniu 
skrytki lub 
w rozwiązaniu 
zagadek. 

wymiana 
doświadczeń 

Czy gracze dzielą się 
swoimi przeżyciami 
związanymi 
z doświadczaniem 
miejsca, w którym 
grają? 

Geocaching jest 
narzędziem 
komunikacji silnie 
oddziałującym poprzez 
doświadczanie (R1). 
Struktura gry 
umożliwia dzielenie się 
swoimi 
doświadczeniami (R4). 

Dzielę się swoimi 
przeżyciami 
związanymi 
z miejscem gry. 

percepcja Czy pod wpływem 
gry uczestnicy 
zmieniają sposób 
patrzenia na 
otoczenie? 

Geocaching zwiększa 
atrakcyjność miejsc 
(R1). 
Gra uatrakcyjnia 
poznawanie regionu 
(R10). 

Pod wpływem 
geocachingu 
miejsce, w którym 
grałem stało się dla 
mnie bardziej 
atrakcyjne. 

Czy pod wpływem 
gry uczestnicy 
zauważyli rzeczy, 
których wcześniej nie 
postrzegali? 

Geocaching jest 
narzędziem 
prezentującym miejsca 
nieoczywiste, ale takie 
które warto zobaczyć 
(R5, R8). 
Gra umożliwia 
dostrzeżenie miejsc 
nieoczywistych, 
nieopisanych 
w przewodnikach (R4). 

Dzięki 
geocachingowi 
dostrzegłem 
elementy w miejscu 
gry, na które 
wcześniej nie 
zwracałem uwagi. 

wymiana 
informacji, 
rozmowa 

Czy gracze lubią 
geocaching za to, że 
skrytka zawiera 
ciekawy, obszerny 
opis, dostarcza im 
informacji o miejscu, 
które zwiedzają, 
dostarcza im 

Geocaching umożliwia 
przekazanie informacji 
o regionie, atrakcjach 
i walorach (R1, R3, R5, 
R10, R12, R14). 

Lubię geocaching za 
to, że uzyskuje 
obszerne i ciekawe 
informacje 
o miejscu gry oraz 
atrakcjach 
w regionie. 
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informacji 
o atrakcjach 
w regionie? 

Czy geocaching jest 
wykorzystywany 
przez uczestników do 
rekomendowania 
miejsc do 
odwiedzania? 

Uczestnicy szukają 
ciekawych miejsc 
w regionie by zachęcić 
innych graczy do 
odwiedzania 
konkretnych lokalizacji 
(R5). 

Często 
rekomenduje 
miejsca, w których 
gram.  

Czy informacje 
w grze 
są przekazywane 
w odpowiednim 
miejscu i czasie? 

Geocaching jest 
narzędziem, które 
podpowiada podczas 
gry, jakie są atrakcje 
w regionie. Podczas gry 
przekazywane są 
informacje o miejscu 
gry (R1). 

Informacje 
o miejscu gry 
uzyskuję 
w dogodnym dla 
siebie miejscu 
i czasie. 

opowiadanie 
historii 

Czy historie 
opowiadane w grze 
zwiększają 
atrakcyjność danego 
miejsca? 

Trasa wiodąca do 
skrytek, jak i same 
informacje w nich 
zawarte tworzą całość, 
pewną historię, która 
wciąga i zachęca do 
dalszego zwiedzania 
regionu (R9). 

Historie 
opowiadane w grze 
zwiększają 
atrakcyjność 
danego miejsca. 

zaangażowanie koncentacja na 
grze 

Czy organizując 
wyjazd gracze kierują 
się poszukiwaniem 
keszy? 

Geocaching może 
posłużyć do organizacji 
i uatrakcyjnienia 
wycieczek (R11). 

Organizuję wyjazd 
tam, gdzie będę 
mógł grać. 

Czy geocaching jest 
częścią życia 
codziennego? 

Gracze są 
skoncentrowani na 
grze (R3). 

Gram w każdej 
wolnej chwili. 

zainteresowanie Czy gracze przy 
wyborze miejsca gry 
kierują się swoimi 
zainteresowaniami? 

Geocaching pozwala na 
realizację 
zainteresowań (R3). 

Wybieram miejsce 
gry zgodne z moimi 
zainteresowaniami. 

Czy geocaching 
wpływa na 
zainteresowanie 
danym miejscem? 

Gra wzbudza 
zainteresowanie 
danym miejscem (R3). 

Dzięki grze 
zainteresowałem 
się miejscem, 
w którym grałem. 

wyzwanie Czy gracze lubią 
geocaching za 
wyzwania umysłowe? 

Gracze są ambitni (R3). Lubię geocaching za 
wyzwania 
umysłowe. 

motywacje, 
oczekiwania 

Czy graczy motywuje 
odkrywanie nowych 
miejsc? 

Motywacją do gry jest 
poznawanie nowych 
miejsc (R3). 

Do gry motywuje 
mnie możliwość 
odkrywania nowych 
miejsc. 

teatralność, 
czynne 
uczestnictwo 

Jakie role pełnią 
uczestnicy w grze? 

Uczestnicy 
geocachingu tworzą 
grę, w której 
uczestniczą (R2, R10, 
R14). 

Geocaching 
umożliwia 
uczestnictwo 
w charakterze 
poszukiwacza, jak 
i twórcy skrytek. 

kreatywność 
 

Czy geocaching 
umożliwia 

Geocaching jest 
atrakcyjnym 

Lubię geocaching za 
to, że daje 
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 prezentowanie 
regionu w nowy 
sposób, sprawiając 
by był zauważalny dla 
innych? 

narzędziem 
prezentowania regionu 
(R11). 
Geocaching jest 
nowoczesnym 
narzędziem promocji 
regionu (R1). 

możliwość poznania 
regionu 
w kreatywny 
sposób. 

struktura gry zasady/cele 
 

Czy geocaching 
promuje region 
i dziedzictwo 
kulturowe? 

Geocaching pozwala na 
budowę pozytywnego 
wizerunku regionu (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, R8, 
R9, R 11, R12, R13, 
R14). 
Geocaching jest formą 
promocji regionu (R1, 
R3). 

Lubię, gdy gra ma 
wyraźny cel. 

Czy geocaching jest 
grą o charakterze 
ciągłym? 

Geocaching jest grą 
dostępną całą dobę, 
w każdy dzień (R6). 

Lubię geocaching za 
to, że mogę grać 
24h/dobę 
w każdym dniu 
tygodnia. 

skrytki 
 

Jakie cechy powinna 
posiadać skrytka? 

Skrytki powinny być 
dobrze przygotowane 
i ukryte oraz 
umieszczone 
w odpowiednim 
miejscu (R5). 

Lubię skrytki dobrze 
ukryte. 

technologia 
 

Czy technologia 
pomaga 
w przekazywaniu 
informacji o danym 
miejscu?  

Gra umożliwia 
przekazywanie 
informacji w długim 
okresie, informacja jest 
ciągle dostępna (R6). 

Dzięki nowym 
technologiom 
wykorzystanym 
w grze informacja 
o miejscu gry jest 
stale dostępna.  

Czy geocaching 
pomaga 
w przemieszczaniu 
się po regionie? 

Geocaching jest 
narzędziem 
umożliwiającym 
tworzenie map regionu 
(R1). 
Geocaching daje 
możliwość korzystania 
z mapy, na której są 
dostępne informacje 
o lokalizacji 
poszczególnych miejsc 
w regionie (R3, R11). 

System GPS 
wykorzystany 
w grze ułatwia mi 
przemieszczanie się 
po regionie 
i szukanie 
konkretnych miejsc. 

czas 
 

Czy geocaching jest 
traktowany jako 
wakacyjna/ 
weekendowa 
aktywność? 

Geocaching 
traktowany jest jako 
forma wypoczynku 
(R5).  

Gram w geocaching 
w czasie wolnym 
(w weekendy, po 
pracy, po szkole, 
podczas wakacji). 

Czy gracze lubią 
geocaching za to, że 
poszukiwania trwają 
bardzo długo? 

Geocaching jest grą, 
umożliwiająca 
uczestnictwo przez 
długi czas (R6). 

Grać można stale, 
ponieważ skrytek 
przybywa. 
 

miejsce Czy lokalizacja dużej 
liczby skrytek 

Geocaching jest 
interesującym 

Duża liczba skrytek 
lepiej promuje 
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geocachingowych 
może zostać 
wykorzystana do 
promocji danego 
regionu? 

narzędziem promocji 
regionu (R1, R3, R4, R5, 
R7, R8, R9, R10, R11, 
R12, R13, R14). 

region. 

Czy skrytki są 
tworzone 
w miejscach, 
w których znajdują 
się atrakcje, walory 
regionu? 

Poprzez tworzenie 
skrytek prezentowane 
są atrakcje, walory 
regionu uważane za 
potencjał danego 
miejsca (R1). 

Lubię geocaching, 
ponieważ skrytki są 
tworzone 
w atrakcyjnych 
miejscach, 
prezentując tym 
samym walory 
regionu. 

Jaka jest zależność 
między miejscem 
ukrycia danej skrytki 
a społecznym, 
kulturalnym, 
przyrodniczym 
kontekstem danego 
regionu? 

Skrytki dotyczą 
ważnych miejsc 
w regionie (R5, R10). 
 

Skrytki są tworzone 
w miejscach 
ważnych dla 
historii/kultury/ 
przyrody regionu. 

Czy struktura gry 
związana jest 
z przestrzenią 
regionu? 

Polem gry jest region, 
miasto, las (R2, R3). 
Struktura gry 
nawiązuje do miejsca 
gry (R5). 

Gra jest 
wkomponowana 
w przestrzeń 
regionu. 

Czy uczestnicy 
odwiedzili inne 
miejsca, które 
znajdowały się 
w okolicy miejsca 
gry? 

Geocaching daje 
możliwość 
poinformowania 
uczestników, że wiele 
ciekawych 
i interesujących miejsc 
jest w okolicy miejsca 
gry (np. obok muzeum 
jest pomnik, 
restauracja) (R1). 

Gra zainspirowała 
mnie do 
odwiedzenia innych 
miejsc znajdujących 
się w pobliżu 
miejsca gry. 

Czy gracze odwiedzili 
miejsce gry 
ponownie, 
w charakterze 
rekreacyjnym a nie 
dla gry? 

Geocaching zachęca 
graczy do powrotu 
w miejsce gry (R4). 
 

Gra zachęciła mnie 
do ponownego 
odwiedzenia 
miejsca, w którym 
grałem. 

Źródło: opracowanie własne 
  

 W konsekwencji otrzymano 50 stwierdzeń (itemów) w ramach zdefiniowanych pięciu 

składowych, które wraz z dwoma stwierdzeniami odzwierciedlającymi zmienne zależne 

zostały wykorzystane do badania (ostatecznie zatem w ankiecie zostały umieszczone 

52 stwierdzenia). Do oceny powyższych zmiennych zastosowano skalę Likerta od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza „zupełnie się nie zgadzam”, a 5 oznacza „całkowicie się zgadzam”. Jak 

wspomniano, pomiędzy 25 a 27 stycznia 2021 r. przeprowadzono test kwestionariusza, 

w którym udział wzięło 18 osób. Dokonano wówczas badania pilotażowego w celu 
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przetestowania i oceny narzędzia. „W pilotażu sprawdza się najczęściej, czy zaproponowany 

sposób pomiaru zjawiska, czyli sformułowane pytania kwestionariuszowe (…) mające 

określone brzmienie i strukturę, przynoszą informacje, które mogą się stać podstawą 

uzasadnionych wniosków” (Grzeszkiewicz-Radulska, 2012 s. 113). Badania pilotażowe mają 

również na celu sprawdzenie kompletności i trafności wykorzystania narzędzia badawczego 

i „sprawdzenia przyjętego sposobu operacjonalizacji” (Sztabiński i Sztabiński, 2005 s. 57). 

W przypadku niniejszego badania, zastosowane stwierdzenia nie budziły zastrzeżeń, były 

zrozumiałe dla osób testujących, poza jednym, które zostało przeredagowane (z: „Dzięki grze 

patrzę na otoczenie w inny sposób, dostrzegam detale, których wcześniej nie zauważałem”, 

na „Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy w miejscu gry, na które wcześniej nie 

zwracałem uwagi”). Badanie pilotażowe posłużyło również do przetestowania 

kwestionariusza pod względem technicznym. Kwestionariusz został stworzony w wersji 

internetowej (za pomocą formularza Google), dlatego też, aby wyeliminować problemy 

techniczne przetestowano kwestionariusz na różnych urządzeniach. Mając na uwadze, że 

każdy ze sprzętów może być inaczej ustawiony pod względem technicznym (różne rodzaje 

systemów, różne rodzaje przeglądarek itp.) postanowiono przetestować link z ankietą na 

różnych urządzeniach w różnych konfiguracjach ustawień. Zatem link z ankietą wysłano do 

respondentów biorących udział w teście za pośrednictwem smsów, mediów 

społecznościowych, poczty elektronicznej z prośbą o otwarcie linku z ankietą na swoim 

urządzeniu (komputerze, smartfonie, tabletach itp.). W wyniku powyższych prób i braku 

zgłoszonych zastrzeżeń, uznano, że sposób prezentacji ankiety spełnia wszelkie wymogi 

techniczne. 

 Powyższe sformułowania wraz z metryczką (płeć, wykształcenie, status zawodowy, wiek, 

miejsce zamieszkania, region zamieszkania, staż uczestnictwa w grze, częstotliwość i miejsce 

grania, zaangażowanie w tworzenie skrytek) stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzenia 

analizy czynnikowej mającej na celu wyeliminowanie najsłabszych czynników (kwestionariusz 

znajduje się w Załączniku 1 w Aneksie). Jej rezultaty przedstawiono w kolejnym podrozdziale.  

 

4.3 Wyniki analizy czynnikowej 

 Celem niniejszego etapu badań empirycznych była eliminacja najsłabszych czynników 

(przedmiotem badania były zmienne determinujące skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu) oraz redukcja liczby wymiarów opisujących wpływ na 
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skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu za pomocą 

przeprowadzenia analizy głównych składowych w oparciu o rotację ortogonalną Varimax 

(jest to rotacja ortogonalna umożliwiająca wyłonienie czynników nieskorelowanych ze sobą-

Stanisz, 2007). Wykorzystanie tej metody miało na celu wyodrębnienie czytelnych 

czynników, które są ze sobą nieskorelowane, czyli wzajemnie ortogonalne. W hipotezie, 

którą weryfikowano za pomocą analizy głównych składowych przyjęto pięć składowych 

(opisanych wyżej), które w pracy doktorskiej nazywane są wymiarami, ponieważ celem 

analizy czynnikowej jest wykrycie najważniejszych wymiarów opisujących badane 

zagadnienie (Stevens, 1986). Składowe są elementami gry oraz są reprezentantem danej 

grupy, natomiast cechy tworzą te grupy i mają wpływ na wygląd poszczególnych składowych 

(Nowak, 2019). Zatem przy użyciu analizy głównych składowych czynnik jest nową zmienną 

wyznaczoną na podstawie zmiennych pierwotnych. W analizie głównych składowych 

wykorzystano przyjęte wcześniej składowe: „Relacje społeczne”, „Korzyści”, Komunikacja 

wewnętrzna”, „Zaangażowanie”, Struktura gry”. Na wstępie natomiast w celu określenia 

liczby czynników zastosowano kryterium osypiska Cattella, który ma na celu „wyznaczenie na 

wykresie liniowym kolejnych wartości własnych. Interpretacja polega na znalezieniu miejsca, 

od którego na prawo wystąpi łagodny spadek wartości własnych” (Czopek, 2013, s. 10). 

W oparciu o test osypiska Cattella określono wstępną liczbę wymiarów równą cztery. 

W związku z wynikami testu osypiska liczba wymiarów zmniejszyła się z teoretycznie 

zakładanej liczby pięć na cztery. 

 W celu zasadności przeprowadzenia procedury redukcji wymiarów posłużono się 

współczynnikiem K-M-O oraz testem sferyczności Barletta. Współczynnik K-M-O (Kaisera-

Meyera-Olkina) służy do oceny adekwatności doboru próby, przyjmuje wartości w przedziale 

0-1. Im współczynnik osiąga większe wartości tym silniejsze są podstawy do wykorzystania 

metody analizy czynnikowej. Kaiser proponuje następujący podział wielkości omawianego 

współczynnika: 0,9 – bardzo wysoki; 0,8 – wysoki; 0,7 – średni; 0,6 – umiarkowany; mniejszy 

od 0,5 – bardzo niski (Stanisz, 2007, s. 218). Współczynnik K-M-O dla całej próby wyniósł 

0,880, w związku z powyższym według podziału Kaisera określany jest jako wysoki. Chi-

kwadrat w teście sferyczności Barletta wyniosło natomiast 2921,324 przy 1326 stopniach 

swobody (p-value<0,000). Wyniki te potwierdzają zasadność przeprowadzenia analizy 

czynnikowej (Tabela 43). Wyliczono również współczynnik Alfa Cronbacha-współczynnik 
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rzetelności, który wyniósł 0,916. Oznacza, że skala jest rzetelna, ponieważ „skala jest 

rzetelna, jeżeli współczynnik Alfa Cronbacha jest wyższy od 0,7” (Sagan, 2014, s. 52). 

Tabela 43. Wartość testu K-M-O oraz testu sferyczności Barletta dla wstępnego zbioru 

danych 

Test K-M-O 0,880 

Test sferyczności Barletta Chi-kwadrat 2921,324 

Stopnie swobody 1326 

p-value 0,000 

Źródło: opracowanie własne 

 W pierwszym kroku przeprowadzono analizę czynnikową przy użyciu wszystkich 52 

zmiennych zaprezentowanych w poprzednim podrozdziale. Nie pozwoliło to jednak na 

utworzenie wymiarów, które byłyby czytelne oraz spójne w zadawalającym stopniu. 

Zdecydowano się zatem na redukcję liczby zmiennych w celu uzyskania bardziej spójnego 

modelu. Dokonano usunięcia dwóch zmiennych jako najmniej istotnych w analizie 

czynnikowej ze względu na niską wartość ładunków. Interpretacji ładunków dokonuje się na 

podstawie ładunków czynnikowych, natomiast ładunki czynnikowe odzwierciedlają stopień 

jakim jest nasycona zmienna danym czynnikiem; uznaje się, że im wyższa wartość ładunku, 

tym bardziej zmienna jest istotna dla danego czynnika, przy czym najczęściej uznaje się 

ładunki czynnikowe jako istotne, gdy przyjmują wartość większą od 0,3, dlatego też usunięto 

następujące zmienne: 

X5 „Lubię geocaching za to, że podczas gry spędzam czas z rodziną”. 

X45 „Gram w geocaching w czasie wolnym (w weekendy, po pracy, po szkole, podczas 

wakacji)”. 

 Następnie przeprowadzono analizę regresji, w której za zmienne zależne przyjęto 

wytypowane uprzednio następujące stwierdzenia nawiązujące do skuteczności geocachingu 

jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu: 

X1 „Geocaching jest skutecznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku regionu”. 

X2 „Geocaching jest skutecznym narzędziem informowania o regionie”. 

 Jako zmienne niezależne (objaśniające) przyjęto natomiast wszystkie pozostałe 

stwierdzenia użyte w badaniu. W modelu zawierającym wszystkie zmienne niezależne 

(objaśniające) R2 (współczynnik determinancji czyli R2, który wyraża procent zmienności 

zmiennej zależnej wytłumaczony przez model-Śleszyński, 2020) wyniósł 0,325 dla zmiennej 
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zależnej X1 oraz 0,377 dla zmiennej zależnej X2. Oznacza to, że zmienna zależna X2 

przyjmuje większą wartość i to ją wykorzystano do dalszej analizy istotności zmiennych 

niezależnych. Do analizy użyto zatem zmiennej zależnej X2 „Geocaching jest skutecznym 

narzędziem informowania o regionie”, ze względu na wyższy stopień dopasowania modelu. 

Należy przyznać, że zmienna X2 przyjmuje niską wartość, równą tylko 0,377, natomiast 

wartość ta jest do zaakceptowania, ponieważ w sytuacji wykorzystywania równań 

zawierających dane przekrojowe akceptowalne są modele o niskiej wartości współczynnika 

determinacji (np. 0,3) (Gajda, 2004). 

 Następnym krokiem była estymacja regresji liniowej oddzielnie dla poszczególnych 

zmiennych niezależnych (Tabela 44).  

Tabela 44. Wartości R2 dla zmiennej objaśnianej „Geocaching jest skutecznym narzędziem 

informowania o regionie” 

Wyszczególnienie Wartość R2 

13. Dzięki geocachingowi uczę się nowych rzeczy o regionie. 0,144 

49. Skrytki są tworzone w miejscach ważnych dla historii/kultury/przyrody regionu. 0,120 

47. Duża liczba skrytek lepiej promuje region. 0,115 

48. Lubię geocaching, ponieważ skrytki są tworzone w atrakcyjnych miejscach, prezentując 
tym samym walory regionu. 

0,115 

28. Lubię geocaching za to, że uzyskuję obszerne i ciekawe informacje o miejscu gry oraz 
atrakcjach w regionie. 

0,103 

23. Dzięki grze zwiększa się moja wiedza o regionie, którego gra dotyczy. 0,097 

39. Lubię geocaching za to, że daje możliwość poznania regionu w kreatywny sposób. 0,094 

12. Podczas gry zostałem zachęcony do zgłębiania wiedzy na temat regionu. 0,086 

26. Pod wpływem geocachingu miejsce, w którym grałem stało się dla mnie bardziej 
atrakcyjne. 

0,073 

29. Często rekomenduję miejsca, w których gram. 0,072 

9. Dzięki grze uczestnicy się integrują. 0,071 

31. Historie opowiadane w grze zwiększają atrakcyjność danego miejsca.  0,070 

3. Podczas gry poznaję nowych ludzi. 0,068 

50. Gra jest wkomponowana w przestrzeń regionu. 0,066 

25. Dzielę się swoimi przeżyciami związanymi z miejscem gry.  0,064 

51. Gra zainspirowała mnie do odwiedzenia innych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca 
gry. 

0,062 

21. Dzięki grze mogę doświadczyć kultury i historii miejsca, w którym gram. 0,052 

52. Gra zachęciła mnie do ponownego odwiedzenia miejsca, w którym grałem. 0,052 

20. Dzięki grze mam możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie. 0,051 

40. Lubię, gdy gra ma wyraźny cel. 0,050 

34. Wybieram miejsce gry zgodne z moimi zainteresowaniami. 0,049 

37. Do gry motywuje mnie możliwość odkrywania nowych miejsc. 0,045 

35. Dzięki grze zainteresowałem się miejscem, w którym grałem. 0,045 

38. Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze poszukiwacza, jak i twórcy skrytek. 0,043 

30. Informacje o miejscu gry uzyskują w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. 0,039 

36. Lubię geocaching za wyzwania umysłowe. 0,037 

7. Dzięki rywalizacji zwracam większą uwagę na szczegóły znajdujące się w miejscu gry. 0,037 

27. Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy w miejscu gry, na które wcześniej nie 
zwracałem uwagi. 

0,035 
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8. Chwalę się swoimi osiągnięciami na stronach internetowych obsługujących geocaching. 0,035 

32. Organizuje wyjazd tam, gdzie będę mógł grać. 0,034 

4. W trakcie gry czuje, że przynależę do grupy. 0,029 

33. Gram w każdej wolnej chwili. 0,027 

22. Geocaching to nowy rodzaj doświadczenia. 0,026 

44. System GPS wykorzystany w grze ułatwia mi przemieszczanie się po regionie i szukanie 
konkretnych miejsc. 

0,025 

6. Zdobywanie nagród jest ważną częścią gry. 0,024 

17. Atutem gry są wyzwania fizyczne. 0,021 

42. Lubię skrytki dobrze ukryte. 0,017 

19. Najciekawsze w grze jest rozwiązywanie zagadek. 0,017 

15. Lubię geocaching za możliwość przeżycia przygody. 0,015 

11. Podczas gry współpracuję z innymi uczestnikami. 0,014 

10. Często gram z przyjaciółmi. 0,013 

14. Geocaching pomaga mi oderwać się od codziennych spraw. 0,013 

16. Gra sprawia mi radość. 0,010 

24. Informacja zwrotna przesłana od innych uczestników pomaga w znalezieniu skrytki lub 
w rozwiązaniu zagadek. 

0,010 

46. Grać można stale, ponieważ skrytek przybywa. 0,010 

18. Geocaching jest ciekawą formą aktywności fizycznej/rekreacji. 0,007 

41. Lubię geocaching za to, że mogę grać 24h/dobę w każdym dniu tygodnia. 0,006 

43. Dzięki nowym technologiom wykorzystanym w grze informacja o miejscu gry jest stale 
dostępna.  

0,003 

Źródło: opracowanie własne 

W jej wyniku usunięto następujące zmienne (itemy) jako najmniej istotne (jako kryterium 

uznano współczynnik determinacji R2 w modelu regresji poniżej 0,02, czyli odrzucono 

zmienne, które tłumaczą zmienną zależną w mniej niż 2%): X10, X11, X14, X15, X16, X18, 

X19, X24, X41, X42, X43, X46 (vide Tabela 44). 

 W dalszym kroku, ponownie przeprowadzono analizę czynnikową po wyodrębnieniu 

dwóch zmiennych zależnych (objaśnianych) oraz bez 14 zmiennych odrzuconych, które 

uznane zostały za najmniej istotne w modelu. Utworzone w ten sposób wymiary cechowały 

się większą spójnością oraz czytelnością. Następnie z analizy postanowiono wykluczyć 

zmienną X30 „Informacje o miejscu gry uzyskuję w dogodnym dla siebie miejscu i czasie” 

jako najmniej istotną w analizie czynnikowej (w związku z tym, że w utworzonym modelu 

wartość jej ładunku czynnikowego wynosiła mniej niż 0,3).  

 W ten sposób w wyniku analizy czynnikowej, po usunięciu 15 najmniej istotnych 

zmiennych zostały utworzone cztery przejrzyste i czytelne wymiary. Wyniki ostatecznego 

modelu zostały przedstawione w Tabeli 45. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 

cztery wymiary. W Tabeli 45 przedstawiono ostateczny układ 35 zmiennych w ramach 

czterech wymiarów powstałych w wyniku analizy czynnikowej. Analiza czynnikowa 

przeprowadzona z punktu widzenia graczy-uczestników geocachingu, którzy odpowiadają za 

tworzenie i rozwój gry, tym samym współtworzą oferty regionu, wykazała, że powstały 
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cztery składowe geocachingu, które determinują skuteczność gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. 

Tabela 45. Wymiary powstałe z analizy czynnikowej za pomocą rotacji Varimax  

Zmienne F1 F2 F3 F4 

12. Podczas gry zostałem zachęcony do zgłębienia wiedzy na temat regionu. 0,71    

13. Dzięki geocachingowi uczę się nowych rzeczy o regionie. 0,68    

20. Dzięki grze mam możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie. 0,58    

21. Dzięki grze mogę doświadczyć kultury i historii miejsca, w którym gram. 0,73    

23. Dzięki grze zwiększa się moja wiedza o regionie, którego gra dotyczy.  0,79    

26. Pod wpływem geocachingu miejsce, w którym grałem stało się dla mnie 
bardziej atrakcyjne. 

0,45 0,34   

27. Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy w miejscu gry, na które 
wcześniej nie zwracałem uwagi. 

0,46    

28. Lubię geocaching za to, że uzyskuję obszerne i ciekawe informacje 
o miejscu gry oraz atrakcjach w regionie. 

0,65    

31. Historie opowiadane w grze zwiększają atrakcyjność danego miejsca. 0,55    

35. Dzięki grze zainteresowałem się miejscem, w którym grałem. 0,55 0,46   

39. Lubię geocaching za to, że daje możliwość poznania regionu w kreatywny 
sposób. 

0,50 0,41   

48. Lubię geocaching, ponieważ skrytki są tworzone w atrakcyjnych miejscach, 
prezentując tym samym walory regionu. 

0,51 0,44   

51. Gra zainspirowała mnie do odwiedzenia innych miejsc znajdujących się 
w pobliżu miejsca gry. 

0,54    

52. Gra zachęciła mnie do ponownego odwiedzenia miejsca, w którym grałem. 0,45  0,31  

29. Często rekomenduję miejsca, w których gram. 0,33 0,43  0,35 

32. Organizuję wyjazd tam, gdzie będę mógł grać.  0,61  0,32 

33. Gram w każdej wolnej chwili.  0,53   

34. Wybieram miejsce gry zgodnie z moimi zainteresowaniami.  0,62   

37. Do gry motywuje mnie możliwość odkrywania nowych miejsc.   0,64   

38. Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze poszukiwacza, jak 
i twórcy skrytek. 

 0,37   

40. Lubię, gdy gra ma wyraźny cel.  0,30   

44. System GPS wykorzystany w grze ułatwia mi przemieszczanie się po 
regionie i szukanie konkretnych miejsc. 

0,33 0,37   

47. Duża liczba skrytek lepiej promuje region.  0,47 0,38  

50. Gra jest wkomponowana w przestrzeń regionu. 0,35 0,41 0,41  

6. Zdobywanie nagród jest ważną częścią gry.   0,60  

7. Dzięki rywalizacji zwracam większą uwagę na szczegóły znajdujące się 
w miejscu gry. 

  0,67  

8. Chwalę się swoimi osiągnięciami na stronach internetowych obsługujących 
geocaching. 

  0,45 0,34 

17. Atutem gry są wyzwania fizyczne.   0,47  

22. Geocaching to nowy rodzaj doświadczenia. 0,33  0,53  

36. Lubię geocaching za wyzwania umysłowe.   0,54  

49. Skrytki są tworzone w miejscach ważnych dla historii/kultury/przyrody 
regionu. 

0,38 0,41 0,42  

3. Podczas gry poznaję nowych ludzi.    0,79 

4. W trakcie gry czuję, że przynależę do grupy.    0,64 

9. Dzięki grze uczestnicy się integrują.    0,65 

25. Dzielę się swoimi przeżyciami związanymi z miejscem gry.   0,35 0,53 

Źródło: opracowanie własne 
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 W wyniku przeprowadzonej analizy głównych składowych powstały czytelne i spójne 

cztery wymiary, w związku z powyższym liczba wymiarów zmniejszyła się w stosunku do 

zakładanej liczby przed przystąpieniem do badania. Otrzymano model w oparciu o 35 

zmiennych. W sumie podczas analizy głównych składowych usunięto 15 zmiennych. 

Dokonano również weryfikacji cech w wymiarach - analiza zmiennych w ramach 

poszczególnych wymiarów wykazała reorganizację cech w ramach wymiarów. Biorąc pod 

uwagę cechy wchodzące w skład wymiarów, wymiary te zostały nazwane „Korzyści”, 

„Zaangażowanie”, „Struktura gry”, „Relacje społeczne”. W wyniku analizy głównych 

składowych część cech została przypisana innym wymiarom. Wymiar „Korzyści” został 

zdominowany przez cechy opisujące składową „Korzyści”, w tym wymiarze znalazły się 

jednak także cechy związane ze składowymi: „Komunikacja wewnętrzna”, „Zaangażowanie” 

oraz „Struktura gry”. Wymiar „Zaangażowanie” został zdominowany przez cechy związane ze 

składową „Zaangażowanie”, ale również znalazły się w tym wymiarze cechy opisujące 

składowe: „Komunikacja wewnętrzna” oraz „Struktura gry”. Następny wymiar został 

określony jako „Struktura gry” w związku z charakterem cech wchodzących w jego skład, 

wymiar zawiera cechy związane ze wstępnie wyselekcjonowanymi składowymi: „Struktura 

gry”, „Relacje społeczne”, „Korzyści”, „Zaangażowanie”. Czwarty wymiar „Relacje społeczne” 

został zdominowany przez cechy opisujące składową „Relacje społeczne” wraz z jedną cechą 

związaną ze składową „Komunikacja wewnętrzna”. Ostatecznie zatem uzyskane wymiary to: 

1. Wymiar 1 – Korzyści 

2. Wymiar 2 – Zaangażowanie 

3. Wymiar 3 – Struktura gry 

4. Wymiar 4 – Relacje społeczne 

 W Tabeli 46 przedstawiono wartości własne kolejno wyodrębnionych wymiarów, procent 

wytłumaczenia zmienności oraz skumulowaną zmienność. Z danych przedstawionych 

w Tabeli 46 wynika, że składowa „Korzyści” wyjaśnia 16,2% całkowitej zmienności, składowa 

„Zaangażowanie” 10.9%, trzecia składowa „Struktura gry” 9,6%, natomiast ostatnia składowa 

„Relacje społeczne” 8,1%. Natomiast suma całkowitej zmienności wynosi 44,8%.  
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Tabela 46. Opis statystyczny uzyskanego modelu  

Wymiar Wartości własne 

wymiarów 

Wytłumaczona 

zmienność 

Skumulowana 

zmienność 

Korzyści 5,33 16,2% 16,2% 

Zaangażowanie 3,58 10,9% 27,1% 

Struktura gry 3,17 9,6% 36,7% 

Relacje społeczne 2,68 8,1% 44,8% 

 Źródło: opracowanie własne 

 Analiza głównych składowych pozwoliła na zidentyfikowanie składowych geocachingu 

składających się z cech determinujących skuteczność gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. Analiza głównych składowych umożliwiła zidentyfikowanie czterech 

wymiarów odpowiedzialnych za wytłumaczenie 44,8% obserwowanej zmienności. 

Utworzone wymiary łącznie tłumaczą 44,8% całkowitej zmienności 35 zmiennych ostatecznie 

użytych w badaniu. Ograniczeniem przyjętej metody jest fakt, iż prowadzi ona do 

świadomego pominięcia części badanej zmienności w modelu. Istotą analizy głównych 

składowych jest natomiast to, aby przy użyciu możliwie jak najmniejszej liczby wymiarów 

wytłumaczyć jak największą część zmienności badanych wskaźników (Nunnally i Bernstein, 

1994). Literatura nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej minimalnego poziomu 

wytłumaczonej zmienności, który może być uznany za akceptowalny. Wydaje się, że 

najczęściej wskazywany poziom to ok. 60-70% (Hair i in., 2009). Literatura wskazuje 

jednakże, że w praktyce za dopuszczalny można uznać niższy poziom wytłumaczenia 

zmienności, szczególnie w przypadku nauk społecznych, które charakteryzują się niższym 

poziomem dokładności pomiarów niż nauki przyrodnicze (Peterson, 2000; Hair i in., 2009). 

 Pierwszym zidentyfikowanym za pomocą analizy głównych składowych jest wymiar 

„Korzyści”. Dotyczy on korzyści, jakie przynosi udział w grze, tym samym dzięki 

geocachingowi gracz zachęcony jest m.in. do zgłębiania wiedzy o regionie; gracz uczy się 

nowych rzeczy o regionie; ma możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc o regionie, 

może doświadczyć kultury i historii miejsca, w którym gra; zwiększa się wiedza gracza 

o regionie. Geocaching przynosi korzyści w momencie czynnego uczestnictwa i interakcji 

z regionem. Korzyści określone w tym wymiarze determinują skuteczność komunikacji 

marketingowej regionu z największą siłą (wytłumaczona zmienność 16,2%). 
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 Drugi wymiar odnosi się do zaangażowania uczestników. Zaangażowanie gracza 

odzwierciedla się w jego zachowaniu np. podczas gry uczestnik rekomenduje miejsca, 

w których grał; swój wyjazd organizuje tam, gdzie będzie mógł grać; poświęca każdą wolną 

chwilę na grę; lubi, gdy gra ma cel. W tym aspekcie zaangażowanie uczestnika przekłada się 

na skuteczność komunikacji marketingowej regionu, ponieważ zaangażowany gracz bierze 

czynny udział w komunikacji marketingowej regionu (wytłumaczona zmienność – 10,9%). 

 Trzeci wymiar związany jest ze strukturą gry, która wskazuje relatywnie duży wpływ na 

skuteczność geocachingu w komunikacji marketingowej regionu. W wymiarze tym znalazły 

się elementy wchodzące w skład gry, które determinują skuteczność geocachingu np.: 

zdobywanie nagród, rywalizacja, możliwość publikowania informacji na stronach 

internetowych, wyzwania umysłowe i fizyczne, możliwość tworzenia skrytek. Struktura gry 

wpływa na skuteczne przekazywanie informacji o regionie (wytłumaczona zmienność – 

9,6%). 

 Na czwarty wymiar składają się relacje społeczne, jakie zachodzą między uczestnikami. 

Gracze podczas gry poznają nowych ludzi; czują, że przynależą do grupy; integrują się i dzięki 

temu mogą wymieniać się przeżyciami z innymi uczestnikami. Chociaż ten wymiar jest 

najsłabszy (wytłumaczona zmienność 8,1%), to ma wpływ na skuteczność gry jako narzędzia 

informowania o regionie. 

 Statystyka K-M-O dla wskaźników pozostawionych w modelu wynosi 0,900, natomiast 

test sferyczności Barletta wskazuje chi-kwadrat równe 1350,497 przy 595 stopniach swobody 

(p-value<0,000). Wskazuje to zasadność dokonanej procedury podziału zbiorów zmiennych 

na wymiary przy użyciu analizy czynnikowej (Tabela 47). Dokonano również analizy 

rzetelności poszczególnych pomiarów. Zatem Alfa Cronbacha dla składowej „Korzyści” 

wyniosła 0,889, dla składowej „Zaangażowanie” 0,769, dla składowej „Struktura gry” 0,691 

oraz dla składowej „Relacje społeczne” 0,754. 

Tabela 47. Wartość testu K-M-O oraz testu sferyczności Barletta dla zbioru danych po 

redukcji liczby zmiennych 

Test K-M-O 0,900 

Test sferyczności Barletta Chi-kwadrat 1350,497 

Stopnie swobody 595 

p-value 0,000 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując w dalszym etapie wagi poszczególnych cech należy zaznaczyć, że „w kontekście 

analizy czynnikowej waga pojedynczego czynnika jest nazywana ładunkiem czynnikowym” 

(Grzęda, 2009, s. 158). W analizie czynnikowej badano następujące składowe - „Relacje 

społeczne”, „Korzyści”, „Komunikacja wewnętrzna”, „Zaangażowanie”, „Struktura gry”, 

w których skład wchodziły określone cechy, którym z kolei odpowiadały w kwestionariuszu 

poszczególne zmienne. W wyniku przeprowadzenia analizy głównych składowych 

zidentyfikowano cztery składowe „Korzyści”, Zaangażowanie”, „Struktura gry”, „Relacje 

społeczne”, a następnie zmienne opisujące określone cechy zostały przypisane określonym 

wymiarom. W Tabeli 48 przedstawiono ostateczny układ wymiarów z odpowiadającymi im 

cechami oraz opisującymi je zmiennymi wraz z ich wagami w poszczególnych wymiarach. 

Tabela 48. Ostateczny układ 35 zmiennych i cech w ramach czterech wymiarów wraz 

z wagami  

Wymiar Cecha Zmienne Waga 
w wymiarze 

korzyści wiedza 
o regionie 

23. Dzięki grze zwiększa się moja wiedza o regionie, 
którego gra dotyczy. 

0,79 

doświadczanie 
(miejsc), 
przynależność 
do miejsca 

21. Dzięki grze mogę doświadczyć kultury i historii 
miejsca, w którym gram. 

0,73 

edukacja, 
aktywne 
uczenie, rozwój 

12. Podczas gry zostałem zachęcony do zgłębienia 
wiedzy na temat regionu. 

0,71 

13. Dzięki geocachingowi uczę się nowych rzeczy 
o regionie. 

0,68 

wymiana 
informacji, 
rozmowa 

28. Lubię geocaching za to, że uzyskuję obszerne 
i ciekawe informacje o miejscu gry oraz atrakcjach 
w regionie. 

0,65 

poszukiwanie, 
eksploracja, 
odkrywanie, 
rozwiązywanie 
zagadek 

20. Dzięki grze mam możliwość odkrycia nowych, 
ciekawych miejsc w regionie. 

0,58 

opowiadanie 
historii 

31. Historie opowiadane w grze zwiększają 
atrakcyjność danego miejsca. 

0,55 

zainteresowanie 35. Dzięki grze zainteresowałem się miejscem, 
w którym grałem. 

0,55 

miejsce 51. Gra zainspirowała mnie do odwiedzenia innych 
miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca gry. 

0,54 

48. Lubię geocaching, ponieważ skrytki są tworzone 
w atrakcyjnych miejscach, prezentując tym samym 
walory regionu. 

0,51 

kreatywność 39. Lubię geocaching za to, że daje możliwość 
poznania regionu w kreatywny sposób. 

0,50 

percepcja 27. Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy 
w miejscu gry, na które wcześniej nie zwracałem 

0,46 
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uwagi. 

26. Pod wpływem geocachingu miejsce, w którym 
grałem stało się dla mnie bardziej atrakcyjne. 

0,45 

miejsce 52. Gra zachęciła mnie do ponownego odwiedzenia 
miejsca, w którym grałem. 

0,45 

Zaangażowanie motywacje, 
oczekiwania 

37. Do gry motywuje mnie możliwość odkrywania 
nowych miejsc. 

0,64 

zainteresowanie 34. Wybieram miejsce gry zgodnie z moimi 
zainteresowaniami. 

0,62 

koncentracja na 
grze 

32. Organizuję wyjazd tam, gdzie będę mógł grać. 0,61 

33. Gram w każdej wolnej chwili. 0,53 

miejsce 47. Duża liczba skrytek lepiej promuje region. 0,47 

wymiana 
informacji, 
rozmowa 

29. Często rekomenduję miejsca, w których gram. 0,43 

miejsce 50. Gra jest wkomponowana w przestrzeń regionu. 0,41 

technologia 44. System GPS wykorzystane w grze ułatwia mi 
przemieszczanie się po regionie i szukanie konkretnych 
miejsc. 

0,37 

teatralność, 
czynne 
uczestnictwo 

38. Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze 
poszukiwacza, jak i twórcy skrytek. 

0,37 

zasady/cele 40. Lubię, gdy gra ma wyraźny cel. 0,30 

Struktura gry rywalizacja 7. Dzięki rywalizacji zwracam większą uwagę na 
szczegóły znajdujące się w miejscu gry. 

0,67 

6. Zdobywanie nagród jest ważną częścią gry. 0,60 

wyzwanie 36. Lubię geocaching za wyzwania umysłowe. 0,54 

doświadczanie 
(miejsc), 
przynależność 
do miejsca 

22. Geocaching to nowy rodzaj doświadczenia. 0,53 

aktywność 
fizyczna 

17. Atutem gry są wyzwania fizyczne. 0,47 

rywalizacja 8. Chwalę się swoimi osiągnięciami na stronach 
internetowych obsługujących geocaching. 

0,45 

miejsce 49. Skrytki są tworzone w miejscach ważnych dla 
historii/kultury/przyrody regionu. 

0,42 

Relacje 
społeczne 

społeczność, 
tworzenie 
przyjaźni 

3. Podczas gry poznaję nowych ludzi. 0,79 

integracja 
społeczna 

9. Dzięki grze uczestnicy się integrują. 0,65 

społeczność, 
tworzenie 
przyjaźni 

4. W trakcie gry czuję, że przynależę do grupy. 0,64 

wymiana 
doświadczeń 

25. Dzielę się swoimi przeżyciami związanymi 
z miejscem gry. 

0,53 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Z przeprowadzonej analizy głównych składowych wynika, że składowa „Korzyści” jest 

najważniejszym wymiarem. W wymiarze tym, różnica między cechą (w badaniu 

odpowiadającej jej zmienną) z największą wagą („wiedza o regionie”, z wagą 0,79) a cechą 
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z najmniejszą wagą („miejsce” oraz „percepcja” z wagą 0,45) wynosi 0,34. Największą wagę 

w wymiarze „Korzyści” uzyskała cecha „wiedza o regionie”, która uzyskała 0,79. Wyniki 

analizy głównych składowych potwierdzają zatem tezy autorów opisujących geocaching 

w odniesieniu do przekazywania wiedzy o regionie. Z przeglądu literatury wynika, że gra 

wpływa na poziom wiedzy o miejscu gry, dostarcza informacji o otoczeniu, o historii danego 

miejsca (Rosier i Yu, 2011; Kapoun, 2016; Garney i in., 2016). Można uznać, że uczestnictwo 

w grze przynosi korzyści pod postacią zdobytej wiedzy o regionie. Natomiast z drugiej strony 

według opinii autorów, uczestnicy oczekują, że podczas gry będą mieć możliwość zdobycia 

wiedzy na temat miejsca gry (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Cord i in., 2015; Rowland, 

2016). Zatem korzyścią dla graczy jest możliwość pozyskiwania wiedzy, ale i możliwość nauki 

poprzez zabawę, które są oczekiwanym przez nich aspektem. Następną cechą, która uzyskała 

drugi z kolei najlepszy wynik w ramach składowej „Korzyści” jest cecha „doświadczanie 

(miejsc), przynależność do miejsca”, której waga w wymiarze wynosi 0,73, oznacza to, że 

wyniki analizy głównych składowych potwierdzają fakt, że geocaching wpływa na budowanie 

doświadczeń z konkretnym regionem (Gram-Hansen, 2009). Korzyścią zatem w odniesieniu 

do komunikacji marketingowej regionu jest możliwość doświadczania w świecie realnym 

historii, zwyczajów, kultury danego miejsca (Santos i in., 2012; Ihamäki, 2014; Telaar, Krüger 

i Schöning, 2014). Natomiast cecha „edukacja, aktywne uczenie, rozwój” w wymiarze 

„Korzyści” otrzymała wagę 0,71. Cecha ta jest ściśle powiązana z cechą „wiedza o regionie”, 

obie cechy wpisują się w opisaną w literaturze koncepcję educaching (edu-edukacja/ang. 

education oraz ang. caching-poszukiwanie) (Kapoun, 2016); jak i edutainment (edu-

edukacja/ ang. education oraz ang. entertainment-rozrywka) (Gram-Hansen, 2009). Wyniki 

badań potwierdzają, że geocaching przynosi korzyści edukacyjne, ponieważ dostarcza wiedzy 

na konkretny temat (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; Kapoun, 2016; Michalakis, Valtis 

i Klonari, 2017).  

 Z wyników analizy głównych składowych wynika, że drugą istotną składową w kolejności 

jest „Zaangażowanie”. W wymiarze tym różnica wag między największą wagą cechy 

(„motywacje/oczekiwania” – 0,64) a najmniejszą wagą cechy (zasady/cele - 0,30) wynosi 

0,34. W wymiarze tym największą wagę otrzymała cecha „motywacje, oczekiwania”, które 

uzyskały 0,64. Zatem motywacje i oczekiwania wpływają na zachowanie uczestników, co 

z kolei powoduje, że gracze są zaangażowani i podejmują działania korzystne pod względem 

komunikacji marketingowej regionu (O’Hara, 2008; Santos i in., 2012; Schaal i Lude, 2015; 
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Zemko, Vitezova i Imrich, 2016). Kolejną cechą w ramach wymiaru „Zaangażowanie” jest 

cecha „zainteresowanie”, która uzyskała wagę 0,62. Potwierdza to dotychczasowe 

rozważania autorów, według których realizacja zainteresowań graczy poprzez geocaching 

zachęca uczestników do większego angażowania się w grę (Telaar, Krüger i Schöning, 2014; 

Garney i in., 2016). Trzecią w kolejności cechą z największą wagą (0,61) w wymiarze 

„Zaangażowanie” jest cecha „koncentracja na grze”. Potwierdza to fakt, że geocaching jest 

grą, która bardzo angażuje graczy, koncentruje uwagę uczestników na grze, ingerując 

niekiedy w ich codzienne życie (Ihamäki, 2014).  

 Kolejnym wymiarem determinującym skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu jest „Struktura gry”, w ramach tego wymiaru różnica 

między cechą z największą wagą („rywalizacja” - 0,67) a cechą z najmniejszą wagą („miejsce” 

- 0,42) wynosi 0,25. W ramach składowej „Struktura gry” dwie zmienne opisujące cechę 

„rywalizacja” uzyskały dwa największe wyniki tj. z wagą 0,67 – „Dzięki rywalizacji zwracam 

większą uwagę na szczegóły znajdujące się w miejscu gry” oraz 0,60 „Zdobywanie nagród jest 

ważną częścią gry”. Potwierdza to przypuszczenie, że rywalizacja będąc elementem gry 

wpływa pozytywnie na zachowanie graczy pod względem komunikacji marketingowej 

regionu. Ten aspekt rywalizacji jest bardzo ważnym elementem w odniesieniu do 

komunikacji marketingowej regionu, ponieważ sami uczestnicy szukają ciekawych miejsc 

w regionie, które mogliby pokazać innym. Do rywalizacji dochodzi w świecie realnym, 

podczas szukania czy tworzenia keszy, a także w świecie wirtualnym (O’Hara, 2008). Kolejną 

cechą w ramach składowej „Struktura gry” jest cecha „wyzwanie” z wagą 0,54, co potwierdza 

to fakt, że w ramach struktury gry rywalizacja jak i wyzwania wpływają na zachowanie 

uczestników (Chavez, Schneider i Powell, 2004; O’Hara, 2008; Ihamäki i Luimula, 2013c; 

Ihamäki i Heljakka, 2019). 

 W ostatnim wymiarze „Relacje społeczne” różnica między wagami cech z największą wagą 

(„społeczność, tworzenie przyjaźni” - 0,79) a najmniejszą wagą uzyskaną przez cechę 

„wymiana doświadczeń” (0,53) wynosi 0,26. Potwierdza to dotychczasowe analizy autorów, 

z których wynika, że relacje społeczne umożliwiają tworzenia przyjaźni, budowanie więzi 

między uczestnikami oraz integrację (Ihamäkia, 2012; Hubakova, 2016; Heljakka i Ihamäki, 

2019), co z kolei prowadzi do budowania społeczności funkcjonującej na rzecz regionu. 

Wykorzystywanie mechanizmów polegających na relacjach społecznych umożliwia 

stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy obcują z regionem jednocześnie tworząc 
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przyjaźnie i współpracując. Relacje społeczne mogą mieć istotny wpływ na skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, ponieważ dzięki nim 

tworzone są grupy miłośników regionu (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b).  

 Przedmiotem powyższej analizy były cechy determinujące skuteczność geocachingu 

w komunikacji marketingowej regionu. Narzędzie wykorzystane w badaniu ilościowym 

zostało opracowane przez autorkę na podstawie przeglądu literatury oraz wyników badań 

jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich. Do badań 

zakwalifikowano pięć składowych geocachingu, co umożliwiło skonstruowanie teoretycznej 

hipotezy opisującej składowe geocachingu determinujące skuteczność gry jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu. Natomiast weryfikacja hipotezy teoretycznej za pomocą 

analizy głównych składowych wykazała, że liczba składowych determinujących skuteczność 

komunikacji marketingowej regionu wynosi cztery. Dodatkowo wyniki analizy głównych 

składowych sugerują modyfikację cech przypisanych określonym składowym, ponieważ 

uzyskane rezultaty spowodowały przypisanie poszczególnych cech do innych składowych. 

Można zatem wykorzystać uzyskane wyniki do skonstruowania nowej wersji kwestionariusza 

składającego się z czterech składowych, rekomendując tym samym przeprowadzenie 

kolejnych badań ilościowych.  

 Powyższe badanie jest pierwszą, według najlepszej wiedzy autorki, próbą określenia 

czynników wpływających na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. Z literatury przedmiotu wynika, że geocaching jako narzędzie 

budowania pozytywnego wizerunku regionu, jak i przekazywania informacji o regionie, jest 

bardziej powszechny za granicą niż w Polsce, dlatego też wartościowe dla opisywanego 

zagadnienia tj. cech determinujących skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu byłoby przeprowadzenie badań przy udziale respondentów 

z zagranicy, aby porównać wyniki uzyskane w niniejszym badaniu. Badania te mogą przynieść 

nie tylko odmienne wyniki, ale także wykazać inny stopień dopasowania modelu. 

 

4.4 Możliwości zastosowania geocachingu w opinii graczy 

 Dokonując oceny możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej przez uczestników gry dokonano analizy odpowiedzi na poszczególne 

stwierdzenia, tym samym dążąc do odpowiedzi na cel szczegółowy rozprawy: Ocena 

możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej przez 
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uczestników gry. Za kryterium oceny możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu przez uczestników gry uznano odpowiedź „całkowicie 

się zgadzam”, kryterium to przyjęto na podstawie dominującego udziału obserwacji 

o wartościach równych 5 („całkowicie się zgadzam”).  

 Z zebranych danych wynika, że aż 89,01% uczestników całkowicie się zgadza ze 

stwierdzeniem „Dzięki grze mam możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie” 

co oznacza, że gracze postrzegają geocaching jako możliwość odkrywania, eksplorowania 

regionu. Gra jest w ich opinii interesującym narzędziem poznawania regionu oraz nowych 

miejsc dotąd uczestnikom nieznanych. Następnie 86,12% uczestników wskazało, że „Gra 

sprawia im radość”, jest dla uczestników formą rozrywki oraz zabawy, podczas której 

poznają i odkrywają region. Kolejnym elementem gry, który jest wysoko oceniany przez 

uczestników jest możliwość jej tworzenia - 84,10% respondentów całkowicie się zgodziło ze 

stwierdzeniem „Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze poszukiwacza, jak 

i twórcy skrytek”. Potwierdza to przypuszczenie, że gracze są aktywnymi oraz 

zaangażowanymi uczestnikami komunikacji marketingowej, których nie trzeba zachęcać do 

tworzenia skrytek. Gracze z własnej inicjatywy podejmują się tworzenia keszy, co za tym idzie 

tworzenia ofert regionu oraz prezentowania jego walorów. Respondenci uznali również, że 

technologia używana w grze jest przydatnym elementem z punktu widzenia komunikacji 

marketingowej regionu - 81,50% całkowicie się zgodziło ze twierdzeniem „System GPS 

wykorzystany w grze ułatwia mi przemieszczanie się po regionie i szukanie konkretnych 

miejsc”. Potwierdza to fakt, że gra, gdzie stosuje się nowe technologie, chętnie jest 

wykorzystywana jako narzędzie lokalizacyjne oraz pomaga w szukaniu konkretnych miejsc 

w regionie. Respondenci uznali również, że „Geocaching jest ciekawą formą aktywności 

fizycznej/rekreacji” (80,34%), dzięki której mają możliwość przeżycia przygody (77,74%). 

77,16% graczy całkowicie się zgadza ze stwierdzeniem „Dzięki geocachingowi uczę się 

nowych rzeczy o regionie”, co oznacza, że geocaching jest narzędziem, dzięki któremu 

uczestnicy zwiększają swoją wiedzę o regionie. Jednocześnie geocaching przez graczy 

traktowany jest jako odskocznia od codzienności, ponieważ 76,87% całkowicie się zgodziło ze 

stwierdzeniem „Geocaching pomaga mi oderwać się od codziennych spraw”. Natomiast 

75,43% uczestników „Lubi geocaching za to, że daje możliwość poznania regionu 

w kreatywny sposób”. Poza tym, według uczestników, geocaching jest narzędziem, które 

umożliwia dostrzeżenie nowych elementów w otoczeniu gry - 73,98% całkowicie się zgodziło 
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ze stwierdzeniem „Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy w miejscu gry, na które 

wcześniej nie zwracałem uwagi”.  

 Wyniki badań ilościowych potwierdzają również najważniejsze z punktu widzenia 

rozważań przypuszczenie, że dzięki grze zwiększa się wiedza uczestników o regionie, 

ponieważ 73,12% uważa, że „Dzięki grze zwiększa się ich wiedza o regionie, którego gra 

dotyczy”. W Tabeli 49 przedstawiono zestawienie opinii respondentów według 

poszczególnych stwierdzeń. 

 

Tabela 49. Zestawienie stwierdzeń według odpowiedzi „całkowicie się zgadzam”, N = 346 

Wyszczególnienie 

% odpowiedzi 
„Całkowicie się 

zgadzam” 

20. Dzięki grze mam możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie. 89,01% 

16. Gra sprawia mi radość. 86,12% 

38. Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze poszukiwacza, jak i twórcy 
skrytek. 

84,10% 

44. System GPS wykorzystany w grze ułatwia mi przemieszczanie się po regionie 
i szukanie konkretnych miejsc. 

81,50% 

18. Geocaching jest ciekawą formą aktywności fizycznej/rekreacji. 80,34% 

15. Lubię geocaching za możliwość przeżycia przygody. 77,74% 

13. Dzięki geocachingowi uczę się nowych rzeczy o regionie. 77,16% 

14. Geocaching pomaga mi oderwać się od codziennych spraw. 76,87% 

39. Lubię geocaching za to, że daje możliwość poznania regionu w kreatywny sposób. 75,43% 

27. Dzięki geocachingowi dostrzegłem elementy w miejscu gry, na które wcześniej nie 
zwracałem uwagi. 

73,98% 

23. Dzięki grze zwiększa się moja wiedza o regionie, którego gra dotyczy. 73,12% 

41. Lubię geocaching za to, że mogę grać 24h/dobę w każdym dniu tygodnia. 71,96% 

21. Dzięki grze mogę doświadczyć kultury i historii miejsca, w którym gram. 71,67% 

46. Grać można stale, ponieważ skrytek przybywa. 69,65% 

37. Do gry motywuje mnie możliwość odkrywania nowych miejsc. 68,78% 

45. Gram w geocaching w czasie wolnym (w weekendy, po pracy, po szkole, podczas 
wakacji). 

67,91% 

43. Dzięki nowym technologiom wykorzystanym w grze informacja o miejscu gry jest 
stale dostępna.  

66,18% 

47. Duża liczba skrytek lepiej promuje region. 65,89% 

31. Historie opowiadane w grze zwiększają atrakcyjność danego miejsca. 63,58% 

48. Lubię geocaching, ponieważ skrytki są tworzone w atrakcyjnych miejscach, 
prezentując tym samym walory regionu. 

62,71% 

30. Informacje o miejscu gry uzyskuję w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. 61,56% 

28. Lubię geocaching za to, że uzyskuję obszerne i ciekawe informacje o miejscu gry 
oraz atrakcjach w regionie. 

60,40% 

1. Geocaching jest skutecznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku 

regionu. 

58,96% 

26. Pod wpływem geocachingu miejsce, w którym grałem stało się dla mnie bardziej 
atrakcyjne. 

58,95% 
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12. Podczas gry zostałem zachęcony do zgłębiania wiedzy na temat regionu.  58,67% 

2. Geocaching jest skutecznym narzędziem informowania o regionie. 58,09% 

22. Geocaching to nowy rodzaj doświadczenia. 57,22% 

51. Gra zainspirowała mnie do odwiedzenia innych miejsc znajdujących się w pobliżu 
miejsca gry. 

57,22% 

24. Informacja zwrotna przesłana od innych uczestników pomaga w znalezieniu skrytki 
lub w rozwiązaniu zagadek. 

49,42% 

50. Gra jest wkomponowana w przestrzeń regionu. 48,55% 

35. Dzięki grze zainteresowałem się miejscem, w którym grałem. 48,26% 

52. Gra zachęciła mnie do ponownego odwiedzenia miejsca, w którym grałem. 47,39% 

49. Skrytki są tworzone w miejscach ważnych dla historii/kultury/przyrody regionu. 46,24% 

3. Podczas gry poznaję nowych ludzi. 45,66% 

29. Często rekomenduję miejsca, w których gram.  45,66% 

32. Organizuję wyjazd tam, gdzie będę mógł grać. 45,08% 

40. Lubię, gdy gra ma wyraźny cel. 42,48% 

4. W trakcie gry czuję, że przynależę do grupy. 41,90% 

42. Lubię skrytki dobrze ukryte. 41,61% 

25. Dzielę się swoimi przeżyciami związanymi z miejscem gry. 41,04% 

9. Dzięki grze uczestnicy się integrują. 38,43% 

5. Lubię geocaching za to, że podczas gry spędzam czas z rodziną. 36,12% 

36. Lubię geocaching za wyzwania umysłowe. 36,12% 

10. Często gram z przyjaciółmi. 35,26% 

11. Podczas gry współpracuję z innymi uczestnikami. 32,65% 

17. Atutem gry są wyzwania fizyczne. 30,63% 

7. Dzięki rywalizacji zwracam większą uwagę na szczegóły znajdujące się w miejscu 
gry. 

29,19% 

34. Wybieram miejsce gry zgodne z moimi zainteresowaniami. 28,61% 

19. Najciekawsze w grze jest rozwiązywanie zagadek. 21,96% 

8. Chwalę się swoimi osiągnięciami na stronach internetowych obsługujących 
geocaching. 

19,07% 

33. Gram w każdej wolnej chwili. 15,31% 

6. Zdobywanie nagród jest ważną częścią gry. 12,13% 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Dokonując analizy statystycznej populacji w celu określenia, która z grup jest grupą 

najbardziej zaangażowaną w grę, co wiąże się z zaangażowaniem w komunikację 

marketingową regionu (tym samym wspierającą osiąganie celów komunikacji marketingowej 

regionów), dokonano analizy odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy tworzysz skrytki 

geocachingowe?”. Podjęto decyzje o wyborze tego pytania, ponieważ odzwierciedla ono 

zaangażowanie respondentów w grę. Jeśli uczestnik geocachingu tworzy skrytki oznacza to, 

że aktywnie bierze udział w procesie tworzenia i przekazywania informacji o regionie. 

Dokonano również analizy grup pod względem wieku i wykształcenia. Ponieważ geocaching 

nie ma granic przestrzennych a gracze podróżują aby móc grać, dlatego do dalszej analizy 



190 
 

odrzucono informacje o miejscu zamieszkania respondentów. Na Wykresie 2 przedstawiono 

wyniki analizy odpowiedzi na pytanie „Czy tworzysz skrytki geocachingowe?" 

z uwzględnieniem wieku oraz wykształcenia respondentów. Z danych wynika, że najbardziej 

obiecująca grupą osób jeśli chodzi o zaangażowanie jest grupa z wyższym wykształceniem 

w przedziale wiekowym 35-44 lat. Grupa ta najczęściej tworzy skrytki a więc czynnie 

przyczynia się do tworzenia ofert regionu oraz prezentowania walorów miejsc. 

 

 Wykres 2. Zaangażowanie graczy w odniesieniu do wieku  

i wykształcenia 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

 W badanej grupie pod względem wykształcenia dominują osoby z wyższym 

wykształceniem (68,2% - dominanta przypada na grupę osób z wyższym wykształceniem). 

Najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem podstawowym (1,4%). Mediana 

wykształcenia badanych osób przypada na grupę z wyższym wykształceniem. Odchylenie 

standardowe („odzwierciedla stopień rozproszenia pomiarów wokół średniej 

arytmetycznej”, Moczko, Bręborowicz i Tadeusiewicz, 1998, s. 22) wynosi 0.9264. Analiza 

percentylu z określonym wykształceniem (percentyl mierzący skupienie jednostek 

w znaczeniu procentowym; dzieląc zbiorowość na 100 równych części „skala percentylowa 

informuje o procesie obserwacji, których wynik jest mniejszy od określonej wartości lub jej 

równy”, Moczko, Bręborowicz i Tadeusiewicz, 1998, s. 19) wskazuje, że: 25 percentyl to 

średnie wykształcenie (co oznacza, że 25 % populacji ma wykształcenie średnie bądź niższe 

niż wykształcenie średnie), a 75 % badanej populacji ma wykształcenie wyższe niż średnie. 

Pod względem wieku dominującą grupą są osoby w wieku 35-44 lat (35,2%-dominanta 
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w badanej populacji przypada na grupę w wieku 35-44), mediana badanych respondentów 

również przypada na grupę respondentów w wieku 35-44. Natomiast najmniej liczną grupą 

jest grupa 65 lat i więcej (2%). Odchylenie standardowe w przypadku wieku wynosi 1.1617. 

Grupa wiekowa 25-34 znajduje się w 25 percentylu, 50 percentyl to grupa 35-44; 

75 percentyl to z kolei grupa 45-54. Oznacza to, że 75% populacji osiąga wiek 45-54 lub 

niższy. 

 Opinie respondentów na temat geocachingu różniły się w zależności od grupy wiekowej. 

Najbardziej obiecującą grupą użytkowników geocachingu stanowią osoby w wieku 35-44 lata 

(dominująca w strukturze wiekowej badania grupa – 35.2%). 37,8% respondentów w tej 

grupie uważa, że „Geocaching jest skutecznym narzędziem informowania o regionie”, 

a 37,1% twierdzi, że „Dzięki geocachingowi dostrzegli elementy w miejscu gry, na które 

wcześniej nie zwracali uwagi”. 36% osób w wieku 35-44 uważa też, że dzięki grze ma 

możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie. Osoby w tej grupie wiekowej są 

zorientowane technologicznie - 35,81% uważa, że „System GPS wykorzystany w grze ułatwia 

przemieszczanie się po regionie i szukanie konkretnych miejsc”. 35,7% osób w tym przedziale 

wiekowym całkowicie się zgadza ze twierdzeniem, że „Geocaching jest skutecznym 

narzędziem budowania pozytywnego wizerunku regionu”, podobnie - 35,4% - całkowicie się 

zgadza ze stwierdzeniem, że „podczas gry zostali zachęceni do zgłębiania wiedzy na temat 

regionu”, a 35,5% uważa, że dzięki geocachingowi uczy się nowych rzeczy o regionie. Grupa 

ta jest również grupą najbardziej zaangażowaną, ponieważ najwięcej odpowiedzi „całkowicie 

się zgadzam” na stwierdzenie: „Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze 

poszukiwacza, jak i twórcy skrytek” wskazało 34% osób właśnie w tym przedziale wiekowym. 

Oznacza to, że ta grupa ceni sobie możliwość tworzenia gry i tym samym czuje 

odpowiedzialność za tworzenie ofert regionu.  

 Podsumowując grupa wiekowa 35-44 są to osoby, które aktywnie biorą udział w grze, są 

zorientowane technologicznie, oczekują, że podczas gry otrzymają informację o regionie i ich 

wiedza na temat miejsca gry się zwiększy. Są to osoby ciekawe, które oczekują, że podczas 

gry odkryją nowe miejsca. Na postawie analizowanych odpowiedzi można stwierdzić, że 

warto działania związane z komunikacją marketingową regionu za pomocą geocachingu 

skupić na grupie wiekowej 35-44.  

 Zauważyć można również, że grupa z wyższym wykształceniem jest potencjalnie docelową 

grupą zainteresowaną geocachingiem. 68,9% osób z wyższym wykształceniem uważa, że 
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dzięki geocachingowi uczy się nowych rzeczy o regionie. Osoby z wyższym wykształceniem to 

osoby chętnie akceptujące nowe technologicznie, ponieważ 68,4% osób uważa, że „System 

GPS wykorzystany w grze ułatwia przemieszczanie się po regionie i szukanie konkretnych 

miejsc”. 68% osób z tej grupy udzieliło odpowiedzi „całkowicie się zgadzam” na stwierdzenie: 

„Geocaching umożliwia uczestnictwo w charakterze poszukiwacza, jak i twórcy skrytek”. 

Oznacza to, że ta grupa ceni sobie możliwość tworzenia gry i tym samym czuje 

odpowiedzialność za tworzenie ofert regionu. Podobnie, 68,7% osób z wyższym 

wykształceniem uważa też, że „Dzięki geocachingowi dostrzegli elementy w miejscu gry, na 

które wcześniej nie zwracali uwagi”. Natomiast 67,9% całkowicie się zgadza ze 

stwierdzeniem, że „Podczas gry zostali zachęceni do zgłębiania wiedzy na temat regionu”. 

Niemalże identyczny odsetek (67,8%) osób z wyższym wykształceniem uważa, że „Dzięki grze 

ma możliwość odkrycia nowych, ciekawych miejsc w regionie” i uważa (67,6%), że 

„Geocaching jest skutecznym narzędziem informowania o regionie”. 65,6% osób z wyższym 

wykształceniem całkowicie się zgadza ze twierdzeniem „Geocaching jest skutecznym 

narzędziem budowania pozytywnego wizerunku regionu”.  

 Na podstawie dokonanej analizy odpowiedzi badanych, z której najważniejsze informacje 

przedstawiono powyżej, wynika, że warto działania związane z komunikacją marketingową 

regionu za pomocą geocachingu skupić na grupie wiekowej 35-44 oraz na grupie osób 

z wyższym wykształceniem. Adresowanie przekazu marketingowego poprzez geocaching do 

tych grup docelowych będzie najsilniej determinowało skuteczność geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu. 

 Podsumowując opinie graczy odpowiadając tym samym na cel 2) dysertacji: Ocena 

możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

przez uczestników gry, zauważa się, ze uczestnicy gry widzą duże możliwości geocachingu 

w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu jako narzędzia realizacji zadań 

marketingowych miejsc. Gracze dostrzegli, że gra ma potencjał w odniesieniu do 

prezentowania nowych, nieodkrytych miejsc w regionie, a więc poprzez tworzenie skrytek 

odbiorcy komunikacji marketingowej regionu są zachęcani do ich odkrywania. Gracze 

również dostrzegli, że gra jest ciekawym narzędziem angażującym, poprzez tworzenie 

skrytek, gracze mają możliwość wpływania na realizację działań marketingowych w regionie. 

Zatem gra daje przestrzeń do współpracy mającej na celu zwiększanie atrakcyjności danego 

miejsca i prezentowanie jego walorów. Tworzenie keszy daje możliwość tworzenia więzi 
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uczestników z regionem oraz poczucia, że gracz ma możliwość prezentowania walorów 

miejsca i zarazem tworzenia ofert. Gra sprawia zatem, że uczestnicy czują, że mogą swoim 

działaniem wpływać na rozwój regionu. Tym samym gra daje poczucie przynależności 

i odpowiedzialności za dane miejsce. Uczestnicy zauważyli, że poprzez wykorzystywanie 

systemu GPS gra jest przydatnym narzędziem ułatwiającym przemieszczanie się po regionie, 

a więc jest pożytecznym narzędziem dla osób nieznających danej lokalizacji oraz dla osób 

poszukujących atrakcji w regionie. Jest rodzajem nawigacji po regionie, przekazującej 

informacje w dogodnym dla uczestnika miejscu i czasie, dostępnej całą dobę. Gra jest też 

ciekawym rozwiązaniem w momencie organizowania wycieczek po regionie - jak gracze 

przyznali, geocaching daje możliwość przeżycia przygody oraz poznania regionu w kreatywny 

sposób oraz pozwala na zorganizowania zindywidualizowanej wycieczki. Wycieczkę można 

organizować w dowolny sposób, gra jest bowiem elastyczna, trasa wycieczki poprzez 

możliwość wyboru skrytek, miejsca szukania może być konfigurowana w dowolny sposób, 

i to gracz decyduje, gdzie, kiedy i jak długo będzie grał. Gracze dostrzegli ponadto, że gra 

daje możliwość aktywnego odpoczynku, podczas którego można realizować swoje pasje np. 

sportowe, ponieważ jest formą aktywności fizycznej oraz daje możliwość oderwania się od 

codziennych spraw.  

 Gracze zauważyli przede wszystkim, że geocaching jest wartościowym narzędziem 

komunikacji marketingowej regionu, gdyż dzięki niej można dostrzec walory miejsca, na 

które wcześniej uczestnicy nie zwracali uwagi. Jest więc ciekawym narzędziem 

umożliwiającym zwrócenie uwagi na lokalizacje z pozoru nieatrakcyjne i nieoczywiste. Zatem 

według graczy geocaching jest atrakcyjnym narzędziem prezentowania miejsc, walorów 

i potencjału regionu. Dodatkowo gra umożliwia poprawę wizerunku, i jak sami gracze 

przyznają, zwiększa atrakcyjność regionu poprzez sam fakt tworzenia skrytek w konkretnych 

miejscach. Gracze dostrzegli również walor edukacyjny gry, jako istotny w odniesieniu do 

realizacji zadań komunikacji marketingowej regionu. Geocaching daje możliwość zwiększenia 

wiedzy o regionie wśród graczy, ponieważ poprzez grę przekazywane są informacje o miejscu 

gry. Gracze przyznali też, że geocaching daje możliwość doświadczania poszczególnych 

miejsc, gracze samodzielnie odkrywają określone miejsca oraz osobiście je poznają. Zaletą 

geocachingu jest fakt, że miejscem gry jest region a skrytki dają możliwość zainteresowania 

graczy danym miejscem, zgłębiania wiedzy o nim. Informacje przekazane w skrytkach 

zachęcają do skorzystania z ofert komplementarnych w regionie oraz inspirują do dalszego 
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poznawania i odkrywania regionu. Gra zachęca również do ponownego odwiedzania danego 

miejsca. Ważnym aspektem według graczy w odniesieniu do komunikacji marketingowej 

regionu jest fakt, że dzięki grze istnieje możliwość rekomendowania regionu innym 

odbiorcom komunikacji marketingowej regionu, i to nie tylko pozostałym graczom, ale 

również znajomym, rodzinie. Gracze chętnie dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z grą 

i miejscem, w którym się odbywa (np. podczas dyskusji tematycznie związanych z regionem 

na forach internetowych), tym samym stają się ambasadorami regionu.  

 Odpowiadając zatem na cel szczegółowy: 2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu 

jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez uczestników gry przeanalizowano 

szczegółowe opinie graczy dotyczące możliwości gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu, i można skonkludować, że uczestnicy gry oceniają, że geocaching ma 

szerokie możliwości zastosowania w omawianym zakresie. 

 

4.5 Podsumowanie wyników badań i rekomendacje dla zarządzających regionem 

 Głównym celem niniejszej dysertacji było zdefiniowanie składowych skuteczności 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. W ramach badań poddano 

ocenie możliwości i zakres wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem. 

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich zgodnie przyznali, że gra ma potencjał jako 

narzędzie wykorzystywane do osiągania celów komunikacji marketingowej regionu. Opinie 

respondentów wraz z wynikami z przeglądu literatury umożliwiły przeprowadzenie dalszych 

badań wśród uczestników gry oraz przeprowadzenie analizy głównych składowych, w wyniku 

której wyodrębniono cztery wymiary, na podstawie których można identyfikować składowe 

geocachingu determinujące jego skuteczność jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu. Poprzez zastosowanie analizy czynnikowej zidentyfikowano składowe geocachingu, 

które determinują jego skuteczność w komunikacji marketingowej regionu. Składowe te 

tłumaczą zmienność składowych geocachingu dla skuteczności gry jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu w granicach od 16,2% do 8,1% („Korzyści” - 16,2%, 

„Zaangażowanie” - 10,9%, „Struktura gry” - 9,6%, „Relacje społeczne” - 8,1%). Oznacza to, że 

wszystkie wymiary determinują skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. Tym samym weryfikacja hipotezy przeprowadzona za pomocą 

analizy głównych składowych skłania do odrzucenia hipotezy przyjętej w pracy zakładającej, 
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że Skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

zdeterminowana jest przez następujące składowe: Relacje społeczne, Korzyści, Komunikację 

wewnętrzną, Zaangażowanie, Strukturę gry. Tym samym odrzuca się założenie teoretyczne 

określające istnienie pięciu składowych. Natomiast według wyników analizy głównych 

składowych, skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu 

zdeterminowana jest przez następujące składowe: „Korzyści”, „Zaangażowanie”, „Struktura 

gry”, „Relacje społeczne”. Według opinii Grzędy (2009) „badacz przypuszcza istnienie 

określonej struktury czynnikowej i pragnie się przekonać, czy znajduje ona potwierdzenie 

w posiadanych danych czy też nie (…) badacz uzyskuje ilościową ocenę tego, w jakim stopniu 

zakładana przez niego struktura czynnikowa pasuje do danych. Jeśli wielkość uzyskanej miary 

wskazuje, że model teoretyczny i dane empiryczne różnią się od siebie istotnie, to wówczas 

stanowi to wystarczający powód, by odrzucić zakładaną hipotezę” (s. 153). Autor sugeruje 

również, że po odrzuceniu hipotezy można ją zmodyfikować.  

 Podejście takie polegające na odrzuceniu hipotezy teoretycznej zakładającej określoną 

liczbę czynników zostało wykorzystane w dotychczasowych publikacjach. Badacze 

sformułowali hipotezę teoretyczną zakładającą istnienie struktury, w skład której wchodzi 

określona liczba czynników/składowych, natomiast w wyniku przeprowadzonych badań 

ilościowych określona liczba czynników uległa zmianie, co zmusza badacza do odrzucenia 

hipotezy. Taka procedura została wykorzystana przez Cieciuch (2010), gdzie uzyskane wyniki 

skłoniły autora do wniosku o „zasadności odrzucenia hipotezy o trójczynnikowej strukturze 

stylów tożsamościowych mierzonych ISI31. Styl dyfuzyjny jest konstruktem 

dwuwymiarowym” (s. 59). Hipoteza zakładająca określoną strukturę składającą się 

z określonej liczby czynników została również odrzucona przez Steudena, Brudeka 

i Izdebskiego (2016), autorzy po przeprowadzeniu analizy odrzucili hipotezę 

o trójczynnikowej (trójwymiarowej) strukturze mądrości oraz zasugerowali, że mądrość 

składa się ze struktury czteroczynnikowej. Powyższe przykłady motywują zasadność 

postawienia w niniejszej pracy doktorskiej hipotezy teoretycznej zakładającej określoną 

liczbę składowych badanego zjawiska oraz usprawiedliwiają odrzucenie hipotezy w wyniku 

przeprowadzonej procedury badawczej.  

 W porównaniu z pierwotnym przypuszczeniem dotyczącym liczby wymiarów, w wyniku 

badań ilościowych ich liczba zmniejszyła się z pięciu wymiarów do czterech. Podczas analizy 
 

1 Kwestionariusz Stylów Tożsamości IS13 Micheala Berzonsky’ego (Identity Issues Inventory) (Cieciuch, 2010). 
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większość cech połączyła się w teoretycznie oczekiwane grupy. W grupach tych znalazły się 

cechy określające dany wymiar, umożliwiające identyfikację oraz nazwanie składowych. Za 

pomocą badania ilościowego zweryfikowano jednocześnie istotność wyselekcjonowanych 

czterech wymiarów: najistotniejszy okazał się wymiar „Korzyści” (16,2%), następnie 

zidentyfikowano wymiar „Zaangażowanie” (10,9%), kolejno - „Struktura gry” (9,6%), 

i „Relacje społeczne” (8,1%). W ten sposób osiągnięto cel pracy doktorskiej: Zdefiniowanie 

składowych skuteczności geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu.  

 Zdefiniowanie powyższych składowych było możliwe dzięki osiągnięciu celów 

szczegółowych określonych w dysertacji. 

 Pierwszym był cel: 1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 

regionem. Cel ten został osiągnięty w wyniku przeprowadzenia badań jakościowych 

z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za realizację działań 

promocyjnych, budowanie wizerunku województwa oraz/lub zarządzanie marką regionu 

w województwie. W rezultacie przeprowadzonych wywiadów określono w jaki sposób 

zarządzający regionem oceniają możliwości geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. Wyniki badań jakościowych umożliwiły również potwierdzenie 

zidentyfikowanych w literaturze cech geocachingu determinujących skuteczność gry jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Na podstawie otrzymanych wyników badań 

jakościowych możliwa była zatem ostateczna identyfikacja składowych, cech oraz 

zmiennych, które następnie posłużyły do konstrukcji kwestionariusza - narzędzia użytego 

podczas badań ilościowych.  

 W ramach celu szczegółowego 2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez uczestników gry możliwe było określenie 

w jaki sposób uczestnicy gry oceniają geocaching jako narzędzie komunikacji marketingowej 

regionu oraz zidentyfikowanie cech istotnych dla graczy. Osiągnięcie tego celu 

szczegółowego umożliwiło również identyfikację potencjalnych grup docelowych działań 

komunikacji marketingowej regionu realizowanych za pomocą geocachingu.  

 Ostatni cel szczegółowy 3) Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności poszczególnych 

składowych geocachingu dla skuteczności gry jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu, został osiągnięty za pomocą przeprowadzenia analizy głównych składowych.  
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 Otrzymane wyniki w zakresie celu 3 pozwalają na sformułowanie szczegółowych 

rekomendacji co do wykorzystania gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, 

które dodatkowo wsparte zostały wynikami badań własnych (cele 1 i 2). Zatem najważniejsza 

okazała się składowa „Korzyści”, potwierdzając przypuszczenie, że korzyści jakie przynosi gra 

uczestnikom wpływa również na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu. Korzyści są najsilniejszym źródłem determinującym skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Gracze oczekują, że 

geocaching przyniesie im określone korzyści, które niekiedy są motywacją do podjęcia gry, 

dlatego też należałoby tak skonstruować grę, aby uwypuklić korzyści z geocachingu, w tym 

zgłębianie wiedzy o miejscu gry poprzez dostarczanie odpowiednich informacji. Jak przyznają 

gracze, dzięki grze uzyskują obszerne i ciekawe informacje o miejscu gry oraz atrakcjach 

w regionie, co oznacza, że uczestnicy lubią grę właśnie za możliwość pozyskiwania informacji 

o regionie. Walor edukacyjny jest ceniony przez graczy, stąd należałoby tworzyć grę tak, aby 

przekazywać jak najwięcej ciekawych, wartościowych informacji o regionie, które przyczynią 

się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu oraz zwiększania wiedzy uczestników 

o miejscu gry. Co warto podkreślić, w przypadku geocachingu nie ma potrzeby zachęcania 

uczestników do nauki, sami gracze chcą zgłębiać wiedzę o regionie podczas gry, chęć nauki 

jest niekiedy motywacją, dla której podejmują się uczestnictwa w grze. Wykorzystując ten 

fakt, skutecznie można za pomocą geocachingu przekazać informacje o regionie, o historii, 

tradycji, atrakcjach itp. Można tym samym uznać, że potwierdza się przypuszczenie 

prezentowane w literaturze przedmiotu, że geocaching jest traktowany jako źródło wiedzy 

o regionie (Gram-Hansen, 2009). Zatem rekomenduje się, aby zarządzający regionem 

wykorzystując geocaching w działaniach związanych z komunikacją marketingową tworzyli 

skrytki w taki sposób, aby zawarte były w nich przede wszystkim odpowiednie informacje 

o regionie, o jego atrakcjach, wydarzeniach itd. Informacje takie zwiększają wiedzę, co 

przyczynić się może do zwiększenia zainteresowania regionem. Przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich również uważają, że gra ma potencjał, jeśli chodzi o przekazywanie 

informacji, respondenci zauważyli bowiem, że gra jest bodźcem zachęcającym do nauki 

i zgłębiania wiedzy o regionie. Respondenci zaznaczyli, że poprzez tworzenie skrytek, szlaków 

geocachingowych zaprasza się turystów w określone lokalizacje przekazując tym samym 

informację w określonym miejscu. Zatem geocaching może być atrakcyjnym narzędziem 

umożliwiającym poznawanie regionu, co zostało potwierdzone wynikami badań 
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przeprowadzonych przez Dolińską, Smolińskiego i Grzelak-Kostulską (2018), podczas których 

85% respondentów uznało grę za dobry sposób poznawania i promocji regionu (s. 242). 

Zatem przed przystąpieniem do tworzenia skrytki należałoby się zastanowić jaką dokładnie 

informację zarządzający regionem chce przekazać graczom. Kolejna korzyść, jaką gracze 

otrzymują podczas gry to możliwość odkrycia nowych ciekawych miejsc w regionie, dlatego 

z punktu widzenia zarządzającego regionem warto wykorzystać ten aspekt i skonstruować 

grę tak, aby umożliwić odkrywanie miejsc mniej znanych, dotychczas nie promowanych 

poprzez inne kanały i za pomocą innych narzędzi. Wysoka waga zmiennej dotyczącej 

doświadczania w tym wymiarze oznacza, że zarządzający regionem wiele uwagi powinni 

poświęcić konstruowaniu odpowiednich elementów doświadczenia podczas gry, np. 

angażujących zmysły. Gracze poprzez geocaching zachęcani są do odwiedzania innych miejsc 

znajdujących się w pobliżu miejsca gry oraz do ponownego odwiedzania miejsca, w którym 

grali. Podczas wywiadów przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich również potwierdzili 

fakt, że poprzez grę można zachęcić uczestników do powrotu w miejsce, w którym toczyła się 

gra oraz do skorzystania z ofert komplementarnych. Zatem rekomenduje się skonstruowanie 

gry tak, aby zaprezentować w niej nie tylko miejsce ukrycia skrytki, ale również przedstawić 

walory atrakcje, oferty znajdujące się w otoczeniu gry. Zaleca się więc tworzenie szlaków 

geocachingowych, ponieważ takie działania kierują uczestników w kolejne miejsca i w ten 

sposób czerpią z gry nowe korzyści.  

 Według wyników analizy głównych składowych kolejnym wymiarem wpływającym na 

skuteczność omawianej gry jest „Zaangażowanie”, co potwierdza wcześniejsze 

przypuszczenie, że zaangażowanie uczestników w grę jest ważnym elementem 

determinującym skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej. 

Wyniki badań potwierdzają, że aby narzędzie komunikacji marketingowej regionu było 

skuteczne, uczestnicy komunikacji powinni być zaangażowani w jego tworzenie 

i wykorzystanie. Warto z punktu widzenia zarządzającego komunikacją marketingową 

regionu, podczas projektowania gry wykorzystać zaangażowanie uczestników, co 

potwierdzają zmienne wchodzące w skład tego wymiaru. Wyniki badań wskazują bowiem, że 

gracze są aktywnymi uczestnikami, którzy nie tylko konsumują informację, ale tworzą własny 

przekaz. Ponieważ gracze chcą być zaangażowanymi uczestnikami, chcą tworzyć grę i zależy 

im na prezentowaniu atrakcji regionu jak i przekazywaniu informacji o nim, z punktu 

widzenia skuteczności komunikacji marketingowej należy to zaangażowanie podtrzymywać 
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lub wzmacniać. Reprezentanci Urzędów Marszałkowskich zdają sobie sprawę z wagi tego 

zaangażowania i zaznaczali, że gracze są skoncentrowani na regionie i zależy im na 

prezentowaniu jego atrakcji. Gracze są zaangażowani w geocaching, ponieważ mają 

możliwość realizacji swoich zainteresowań, stąd przy konstruowaniu gry warto wziąć pod 

uwagę umożliwienie graczom realizacji swoich pasji. Badanie potwierdziło również 

przypuszczenie, że do gry motywuje graczy możliwość odkrywania nowych miejsc, dlatego 

należy tworzyć grę w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom poznawanie nowych, 

nieodkrytych miejsc. Ponadto należy tak zaplanować przebieg gry, aby miała wyraźny cel np. 

pozyskanie nowej wiedzy; pokazanie nowego, ciekawego obiektu; zdobycie atrakcyjnej 

nagrody; możliwości ekskluzywnego zwiedzania itp., ponieważ zaangażowani gracze „Lubią, 

gdy gra ma wyraźny cel”. Geocaching doceniany jest także za to, że pomaga 

w przemieszczaniu się po regionie i szukaniu konkretnych miejsc, dzięki wykorzystaniu 

systemu GPS. Oznacza to, że możliwość używania nawigacji w geocachingu jest wartościowa 

dla zwiększenia skuteczności gry. Jednocześnie z badań wynika, że duża liczba skrytek 

skuteczniej promuje region, co zostało również potwierdzone wynikami badań 

przeprowadzonych przez Dolińską, Smolińskiego i Grzelak-Kostulską (2018), z których 

wynika, że 46% respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że lokalizacja 

dużej liczby skrytek może zostać wykorzystana do promocji regionu (s. 246-247). Ponieważ 

gracze są samodzielni, ambitni oraz zaangażowani, inicjatywa dotycząca szukania nowych 

miejsc do ukrywania kolejnych skrytek mogłaby zostać wykorzystana do osiągania celów 

regionu. Potrzebna jest przy tym koordynacja w tworzeniu przez uczestników skrytek oraz 

stałe monitorowanie ich liczby i lokalizacji.   

 Następny wymiar, który według wyników badań ilościowych ma znaczenie w odniesieniu 

do skuteczności geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu to 

„Struktura gry”. W skład struktury gry wchodzą elementy, które umożliwiają jej realizację. 

Szczególnie istotny jest tu aspekt rywalizacji. Dzięki rywalizacji gracze zwracają większą 

uwagę na szczegóły znajdujące się w miejscu gry, co oznacza, że możliwość rywalizacji 

przyczynia się do zwiększania zainteresowania graczy miejscem gry. Sama rywalizacja 

zachęca do kontynuowania aktywności, gracz jest zmotywowany do dalszego uczestnictwa, 

ponieważ chęć wygranej czy pokonania innych uczestników zachęca do dalszych działań 

(Tkaczyk, 2012). Geocaching jest traktowany przez uczestników jako gra, w której można 

rywalizować, a niekiedy traktowana jest jako wyścig (Adanali i Alim, 2019). Zatem 
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rekomenduje się, aby tworzyć przestrzeń, w której gracze będą mogli rywalizować, na 

przykład poprzez organizowanie konkursów dla graczy polegających na tym, kto znajdzie 

więcej skrytek, kto stworzy więcej skrytek, albo kto zaprojektuje dłuższy szlak 

geocachingowy w regionie. Natomiast na podstawie zmiennej „Zdobywanie nagród jest 

ważną częścią gry” rekomenduje się, aby organizacje zaangażowane w komunikację 

marketingową regionu, tworząc skrytki, odpowiednio dobierały atrakcyjność nagród (może 

nią być bilet do muzeum, parku rozrywki, tym samym zachęcając do skorzystania 

z konkretnej, kolejnej oferty regionu). Warto tu zaznaczyć, że wyzwania umysłowe oraz 

wyzwania fizyczne również są ważnym elementem determinującym skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Potwierdzają to 

dotychczasowe rozważania autorów, które wskazują, że uczestnicy oczekują, że podczas 

geocachingu będą mieli możliwość stawiania sobie poprzeczek, co dostarcza im wyzwań 

umysłowych, jak i fizycznych (Matherson i in., 2008; O’Hara, 2008; Neustaedter, Tang 

i Judge, 2010; Hooper i Rettberg, 2011; Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Uczestnicy 

zachęcani do podejmowania wyzwań mają możliwość pogłębiania wiedzy na temat regionu, 

poczucia rozwoju osobistego (Telaar, Krüger i Schöning, 2014). Wyzwania zmuszają 

uczestników do myślenia i szukania odpowiedzi (Heljakka i Ihamäki, 2017). Zarządzający 

regionem wykorzystując geocaching do osiągania celów komunikacji marketingowej regionu 

powinni więc dostarczać uczestnikom wyzwań fizycznych jak i umysłowych. W skrytkach 

można zatem umieszczać łamigłówki do rozwiązania albo zadania do zrealizowania, tak aby 

zachęcić graczy do podjęcia wyzwań w regionie, ale również tych związanych tematycznie 

z regionem. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdziło się przypuszczenie, że 

geocaching tworzy przestrzeń do aktywnego i spersonalizowanego doświadczania miejsc, 

dając graczom poczucie przywiązania do danego miejsca (Xu i in., 2016). Ponadto jest to 

doświadczanie bezpośrednie, podczas którego uczestnicy fizycznie się znajdują w danym 

miejscu, osobiście je odkrywają i poznają (Houlbrook i Parker, 2020). W wymiarze „Struktura 

gry” istotna dla graczy jest także możliwość chwalenia się swoimi osiągnięciami na stronach 

internetowych obsługujących geocaching, co oznacza, że możliwość wymiany poglądów, 

opinii i doświadczeń (Hooper i Rettberg, 2011) wpływa pozytywnie na skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Zatem zarządzający 

regionem podczas komunikacji marketingowej regionu z wykorzystaniem geocachingu mogą 

wykorzystać fakt, że podczas gry uczestnicy publikują w internecie informacje potrzebne 
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w grze (Kalda, 2017) oraz mają ze sobą stały kontakt (Ihamäki, 2007). Potwierdza to również 

przypuszczenie, że gra bazująca na wykorzystywaniu nowych technologii wpływa na 

skuteczność komunikacji marketingowej regionu a strony internetowe obsługujące 

geocaching, które są elementem gry, są głównym źródłem komunikacji w grze (Telaar, 

Krüger i Schöning, 2014). W związku z powyższym konieczne jest właściwe wykorzystywanie 

stron internetowych, które nie tylko przekazywać mają informacje o regionie, ale są także 

miejscem interakcji między uczestnikami, którzy komentują swoje aktywności i dzielą się 

przeżyciami. Zarządzający regionem wiedząc, że gra zachęca do dzielenia się informacjami 

między uczestnikami, mogliby tworzyć własne profile w mediach społecznościowych 

poświęcone grze, aby umożliwić i ułatwić uczestnikom wymianę doświadczeń i poglądów. 

Z badań wynika także, iż istotne jest to, że skrytki tworzone są w miejscach ważnych dla 

historii/kultury/przyrody regionu. Zatem przed przystąpieniem do projektowania gry należy 

stworzyć listę miejsc kluczowych, przy których należałoby stworzyć kesza. Zarządzający 

i współpracujące z regionem podmioty mogłyby same tworzyć skrytki w tych miejscach, ale 

również rekomenduje się zaangażowanie w ten proces graczy. Przykładowo, zarządzający 

mogliby zaproponować teoretyczny plan szlaku geocachingowego (np. tematyczny) 

i zaprosić graczy do jego tworzenia.  

 Ostatnim wymiarem determinującym skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu jest wymiar „Relacje społeczne”. Geocaching daje 

przestrzeń do budowania relacji społecznych, podczas której uczestnicy poznają nowych 

ludzi, gra daje możliwość integracji oraz budowania poczucia przynależności. Geocaching 

ułatwia tworzenie więzi z innymi uczestnikami, a to z kolei przyczynia się do zbudowania 

zaufania między nimi (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b). Relacje społeczne mogą mieć istotny 

wpływ na skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, 

ponieważ dzięki nim tworzone są grupy miłośników regionu. Osoby w tych grupach integrują 

się, co sprzyja budowaniu zaufania między ludźmi (Ihamäki, 2012a; Ihamäki, 2015b). 

Zaufanie oraz wzajemna sympatia, wspólne zainteresowania są fundamentem dobrej 

współpracy i wymiany pomysłów, co przekłada się na działania zmierzające do rozwoju marki 

regionu. Dlatego też podczas projektowania gry należy wykorzystywać mechanizmy 

polegające na budowaniu przestrzeni umożliwiającej rozwijanie się relacji społecznych 

między uczestnikami, ponieważ to z kolei przyczynia się do wymiany informacji na temat 

własnych przeżyć, a więc i o miejscu gry. Skoro zatem podczas gry uczestnicy poznają 
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nowych ludzi, integrują się, a relacje społeczne są istotne dla samych uczestników, 

zarządzający regionem to zaangażowane w ten proces podmioty powinny tworzyć przestrzeń 

aby te relacje podtrzymywać np. organizować spotkania tematyczne związane 

z geocachingiem lub/i tematycznie związane z regionem, np. warsztaty dotyczące tworzenia 

skrytek. Rekomenduje się również stworzenie profilu w mediach społecznościowych 

o tematyce geocachingu w danym regionie, aby stworzyć przestrzeń wirtualną, w której 

uczestnicy mogliby się poznawać, integrować i rozmawiać. 

 Rekomendując rozwiązania dotyczące zarządzania komunikacją marketingową regionu 

z wykorzystaniem geocachingu można posłużyć się zaprezentowanym w podrozdziale 1.2 

modelem Pellicano i in. (2019), w którym autorzy opisują generowanie wartości wspólnej dla 

terytorium sytuując rozważania w koncepcji dominacji usługowej (Service Dominant Logic) 

oraz kontekście miast inteligentnych (smart cities). Autorzy w modelu uwzględnili 

następujące wymiary tego procesu: ludzie, instytucje, technologia oraz platformy 

technologiczne/społeczne. W kontekście celów niniejszej pracy można uznać, że są to 

wymiary relewantne z punktu widzenia zarządzania marketingowego z wykorzystaniem 

geocachingu, w którym zaangażowanie różnych interesariuszy i technologii są kluczowe dla 

istoty gry. Rysunek 14 przedstawia modyfikację podejścia zaproponowanego przez Pellicano 

i in. (2019) z uwzględnieniem perspektywy geocachingu. W poniższej propozycji, 

w komunikacji marketingowej regionu biorą udział instytucje – organizacje, stowarzyszenia, 

przedsiębiorstwa, samorząd lokalny i inne podmioty działające w regionie (np. ROT), a także 

Urząd Marszałkowski, który jest koordynatorem działań marketingowych regionu (w tym 

geocachingu); ludzie – poszukiwacze i zakładający skrytki; technologia – dzięki której gra jest 

realizowana (GPS, internet, beacony, QR).  

 Między instytucjami a graczami dochodzi do interakcji, współpracy, podczas której 

wspólnie realizowane są zadania komunikacji marketingowej regionu za pomocą 

geocachingu. Zarówno instytucje jak i gracze wykorzystują technologię do tworzenia 

platformy umożliwiającej realizację zadań komunikacji marketingowej regionów 

a jednocześnie platforma ta jest przestrzenią umożliwiającą interakcję między uczestnikami 

komunikacji marketingowej regionu. 
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Rysunek 14. Elementy komunikacji marketingowej regionu z wykorzystaniem geocachingu 

Cele i zadania komunikacji marketingowej regionu 

     

Ludzie 

uczestnicy gry 

 

 Instytucje 

organizacje, 

stowarzyszenia, 

przedsiębiorstwa, 
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(koordynator) 

 

Technologia,  

za pomocą której 

funkcjonuje 

geocaching (GPS, 

internet, beacony) 

     
 

Platformy społeczne 

Źródło: na podstawie Pellicano i in., 2019 

   

 Na bazie zaproponowanego modelu, można zarekomendować powołanie koordynatora 

(zespołu) geocachingu w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego lub innego podmiotu 

wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski realizującego zadania w zakresie komunikacji 

marketingowej regionu (np. Regionalne Organizacje Turystyczne, stowarzyszenia). 

Ze względu na wymóg wąskiej i specyficznej wiedzy wskazane jest, aby w zespole znalazły się 

osoby specjalizujące się w geocachingu, nowych technologiach a przede wszystkim osoby 

znające bardzo dobrze region i potrafiące identyfikować jego walory. Zadaniem zespołu 

byłoby tworzenie, koordynacja, a także monitoring istniejących i powstających skrytek, 

współpraca z innymi podmiotami oraz uczestnikami gry, bieżące zarządzanie stronami 

internetowymi (profilami) poszczególnych skrytek, obsługa redakcyjna i graficzna przekazów, 

założenie i obsługa profilu w mediach społecznościowych tematycznie związanego 

z geocachingiem w regionie, tworzenie odpowiednich treści o regionie. 

 Koordynator powinien opierać swoje działania z zakresu geocachingu na współpracy 

z uczestnikami gry, lokalnymi podmiotami, organizacjami itd. np. producentów produktów 

regionalnych, których obecność na szlaku (np. tworzenie skrytek przy obiektach, gdzie swoje 

działalności prowadzą lokalni przedsiębiorcy) dałaby możliwość wypromowania lokalnych 

ofert. Urząd Marszałkowski mógłby również wprowadzić program lojalnościowy dla twórców 
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oraz poszukiwaczy skrytek, nagradzając ich za zaangażowanie i zachęcając do dalszej 

współpracy. Zaproszenie uczestników do wspólnego tworzenia keszy, poprzez 

wykorzystywanie prywatnych opowieści w działaniach komunikacyjnych regionu, 

wzmocniłoby poczucie dumy i przynależności z regionem wśród uczestników. Taki rodzaj 

współpracy z uczestnikami daje poczucie osobistej satysfakcji z możliwości tworzenia oferty, 

któremu poświęcają swój czas, emocje i osobiste doświadczenia. Mając na uwadze, że gra 

umożliwia tworzenie spotkań tematycznych rekomenduje się obejmowanie patronatem 

eventów organizowanych w ramach gry na terenie regionu. Zaleca się również 

organizowanie aktywnych form spotkań tematycznych związanych z geocachingiem we 

współpracy z uczestnikami gry, podczas których można organizować wspólne keszowanie 

z motywem przewodnim (np. temat związany z kulturą, historią danego regionu).  

 Rekomenduje się, aby efektem powyższej współpracy było utworzenie własnego 

regionalnego szlaku geocachingowego jako produktu turystycznego regionu. Poprzez 

możliwość umieszczania w skrytkach informacji oraz możliwość publikacji informacji na 

stronach internetowych można zaprezentować regionalne: produkty, legendy, dzieła 

literackie, malarskie, muzyczne, lokalną ikonografię itd. 

 Geocaching jako narzędzie umożliwiające kreatywne kreowanie wizerunku regionu jest 

narzędziem innowacyjnym, o elastycznym charakterze, ponieważ skrytki można tworzyć 

w prawie dowolnym miejscu i w każdej chwili. W związku z powyższym, tworząc szlak 

geocachingowy można go w dowolnym momencie modyfikować, np. zwiększając liczbę 

skrytek lub zmieniając ich zawartość. Informacje zawarte w skrytce można zatem 

uaktualniać, dopasowywać do sytuacji. Stąd rekomenduje się tworzenie skrytek w miejscach, 

przy których organizowane są koncerty, wystawy i inne wydarzenia. Za każdym razem zespół 

powołany do realizacji działań komunikacji marketingowej regionu za pomocą geocachingu 

zmieniałby zawartość skrytki dopasowując treść do danego wydarzenia. Poprzez tworzenie 

skrytki z możliwością modyfikacji treści, urząd otrzymuje narzędzie służące do promocji 

wydarzeń organizowanych w danym miejscu.  

 W geocachingu wykorzystuje się technologię do realizacji gry, a tym samym do wdrażania 

działań komunikacji marketingowej regionu. Tworząc własne skrytki koordynator miałby do 

dyspozycji stronę internetową obsługującą grę, będącą również platformą łączącą graczy, 

która służy do wymiany poglądów, opinii, publikowania komentarzy dając tym samym 

przestrzeń do integracji i spotkań uczestników w świecie wirtualnym. W ten sposób tworząc 
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np. szlak geocachingowy zarządzający regionem otrzymują narzędzie, dzięki któremu 

informacje o atrakcjach, walorach, produktach czy wydarzeniach zebrane są w jednym 

miejscu. Strona obsługująca grę może pełnić funkcję informacyjną z możliwością 

przekierowania do innych witryn, dlatego rekomenduje się publikowanie na stronach 

obsługujących skrytki informacje aktualne, zwięzłe oraz zdjęcia, które powinny być aktualne. 

Rekomenduje się przy tym aktualizowanie informacji oraz reagowanie na komentarze 

publikowane przez uczestników gry.  

 Warto zaznaczyć, że we współczesnym chaosie informacyjnym, informacje o danym 

miejscu często pozyskiwane są od innych odbiorców, np. turystów. Geocaching poprzez fora, 

chaty oraz profile w mediach społecznościowych staje się zatem źródłem rekomendacji 

i cennej wiedzy o danej destynacji. Informacje tam zawarte należy zatem monitorować, 

a także współpracować w tym zakresie z ich administratorami. Jednocześnie gra jest oddolną 

w charakterze platformą wymiany poglądów, pomysłów, doświadczeń, rekomendacji, 

a zatem oryginalnym narzędziem budowania społeczności wokół marki, w przypadku której 

kluczowa jest partnerska współpraca między wszystkim uczestnikami procesu komunikacji 

marketingowej regionu. 

 Technologia i platformy społeczne sprawiają ponadto, że gra ma ponadregionalny, 

a nawet międzynarodowy zasięg. Strona internetowa jest dostępna na całym świecie, zatem 

zaleca się dopasowanie skrytek do potrzeb międzynarodowych graczy, przede wszystkim 

zagranicznych turystów. Warto też podkreślić, że geocaching jest grą niewymagającą 

większych nakładów finansowych oraz skomplikowanej obsługi.  

 Podsumowując, Urząd Marszałkowski jako koordynator działań komunikacji 

marketingowej w regionie, powinien współpracować z podmiotami i angażować je, aby 

wykorzystać potencjał gry, która umożliwia osiąganie celów komunikacji.  

 W wyniku prowadzonych rozważań w ramach niniejszej pracy doktorskiej można 

stwierdzić, że geocaching daje szerokie możliwości w osiąganiu celów komunikacji 

marketingowej regionu. Według zarządzających regionem (przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskich) gra umożliwia budowanie pozytywnego wizerunku regionu oraz jest 

narzędziem informowania o regionie. Geocaching jest atrakcyjnym narzędziem 

wykorzystywanym w celach poznawczym, krajoznawczym, promocyjnym, wizerunkowym 

oraz edukacyjnym. Także uczestnicy cenią grę za możliwość zwiększania wiedzy o regionie. 

Dla graczy geocaching jest narzędziem poznawania i eksplorowania regionu, a pod wpływem 
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gry zmienia się ich sposób patrzenia na miejsce gry, a zatem zmianie ulega wizerunek 

regionu. Zarządzający w regionie cenią grę za możliwość dotarcia do ambitnej, 

zaangażowanej grupy jaką są uczestnicy gry. Tym samym uważają, że gra daje możliwość 

zaangażowania się także w komunikację regionu. Kluczowe w grze jest także to, że 

geocaching wkomponowany jest w przestrzeń regionu, a elementy przestrzeni są częścią gry.  

 Aby narzędzie jakim jest geocaching było skuteczne w odniesieniu do osiągania celów 

komunikacji marketingowej regionu należy zwrócić uwagę na cztery elementy istotne dla 

graczy - „Korzyści”, „Zaangażowanie”, „Struktura gry”, „Relacje społeczne”. Determinują one 

skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Zatem 

osiągnięcie celu głównego: Zdefiniowanie składowych skuteczności geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu umożliwiło identyfikację kluczowych 

składowych, dzięki którym geocaching może być aplikowany jako skuteczne narzędzie 

umożliwiające osiąganie celów komunikacji marketingowej regionu. 
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Zakończenie 

 

 W komunikacji marketingowej XXI wieku wykorzystuje się coraz bardziej innowacyjne 

narzędzia, za pomocą których osiąga się wytyczone cele. W niniejszej pracy doktorskiej 

przedmiotem rozważań była skuteczność geocachingu jako innowacyjnego narzędzia 

spełniającego powyższe założenie w odniesieniu do komunikacji marketingowej regionu. 

Dyskusja w przedłożonej rozprawie ilustruje potencjał geocachingu oraz potwierdza 

przypuszczenie, że gra może być skutecznie wykorzystywana do realizacji zadań z zakresu 

budowania pozytywnego wizerunku regionu, zwiększania wiedzy o regionie oraz umożliwia 

szeroką komunikację z grupami docelowymi. Walorem gry jest fakt, że komunikacja 

marketingowa regionu za pośrednictwem geocachingu odbywa się zarówno w świecie 

wirtualnym, jak i rzeczywistym. 

 Głównym celem niniejszej dysertacji było zatem zdefiniowanie składowych skuteczności 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Cel główny pracy 

doktorskiej osiągnięto w wyniku przeprowadzenia analizy czynnikowej, na podstawie której 

wyodrębniono cztery składowe determinujące przedmiotową skuteczność. Tym samym 

weryfikacja hipotezy przeprowadzona za pomocą analizy głównych składowych skłoniła do 

odrzucenia hipotezy przyjętej w pracy zakładającej, że Skuteczność geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu zdeterminowana jest przez następujące 

składowe: Relacje społeczne, Korzyści, Komunikację wewnętrzną, Zaangażowanie, Strukturę 

gry. W wyniku przeprowadzonych badań skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu zdeterminowana jest przez cztery, następujące 

składowe: „Korzyści”, „Zaangażowanie”, „Struktura gry”, „Relacje społeczne” (suma 

całkowitej zmienności wynosi 44,8%).  

 Identyfikacja powyższych składowych była możliwa dzięki osiągnięciu celów 

szczegółowych określonych w dysertacji, dzięki którym uzyskano dodatkowe, istotne, 

z punktu widzenia problemu badawczego, informacje o dużym znaczeniu aplikacyjnym. 

 Pierwszy cel: 1) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie regionem, został 

osiągnięty w wyniku przeprowadzenia badań jakościowych z przedstawicielami 14 Urzędów 

Marszałkowskich (88% populacji) odpowiedzialnych za realizację działań promocyjnych, 

budowanie wizerunku województwa oraz/lub zarządzanie marką regionu w województwie. 
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W rezultacie przeprowadzonych wywiadów określono w jaki sposób zarządzający regionem 

oceniają możliwości geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu.  

 Według opinii badanych gra to innowacyjne narzędzie, które ma potencjalnie szerokie 

możliwości zastosowania do osiągania celów komunikacji marketingowej regionu, w tym 

szczególności do: budowania pozytywnego wizerunku regionu, prezentowania walorów 

regionu, umożliwienia interakcji między uczestnikami a otoczeniem, zwiększenia wiedzy 

odbiorców o regionie i ofercie regionu, budowania doświadczeń, budowania świadomości, 

zwiększenia ruchu turystycznego. Równocześnie respondenci przyznali, że geocaching może 

być traktowany jako narzędzie wspierające i uzupełniające działania promocyjne. 

Jednocześnie geocaching jest narzędziem umożliwiającym tworzenie przestrzeni, w której 

dochodzi do współpracy między interesariuszami. Podsumowując, respondenci uważają grę 

jako atrakcyjne narzędzie komunikacji marketingowej regionu. 

 W ramach celu szczegółowego 2) Ocena możliwości wykorzystania geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu przez uczestników gry możliwe było określenie 

w jaki sposób uczestnicy gry oceniają geocaching w analizowanym kontekście oraz 

zidentyfikowanie cech istotnych dla graczy. Osiągnięcie powyższego celu umożliwiło również 

identyfikację potencjalnych grup docelowych działań komunikacji marketingowej regionu 

realizowanych za pomocą geocachingu. W wyniku przeprowadzenia badań ilościowych 

z udziałem graczy (346 respondentów) wnioskuje się, że grupą docelową działań 

komunikacyjnych z wykorzystaniem gry jest grupa wiekowa 35-44 oraz grupa osób 

z wyższym wykształceniem. Adresowanie przekazu marketingowego poprzez geocaching do 

tych grup docelowych będzie najsilniej determinowało skuteczność geocachingu jako 

narzędzia komunikacji marketingowej regionu, ponieważ są to osoby, które aktywnie biorą 

udział w grze, są zorientowane technologicznie, które oczekują, że podczas gry otrzymają 

informację o regionie, a ich wiedza na temat miejsca gry się zwiększy. Zatem adresowanie 

przekazu marketingowego poprzez geocaching do tych grup docelowych będzie najsilniej 

determinowało skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu.  

 W wyniku przeprowadzonych badań ilościowych można również stwierdzić, że uczestnicy 

gry postrzegają wiele możliwości zastosowania geocachingu jako narzędzia realizacji zadań 

marketingowych miejsc. Gracze dostrzegli, że geocaching jest atrakcyjnym narzędziem 

wykorzystywanym do prezentowania nowych, nieznanych miejsc w regionie. Gracze również 
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uważają, że geocaching tworzy przestrzeń do współpracy, w której uczestnicy realnie mogą 

zaangażować się w działania komunikacji marketingowej, co daje poczucie 

odpowiedzialności za region oraz poczucie przynależności. Uczestnicy zauważyli również, że 

poprzez wykorzystywanie systemu GPS, gra jest przydatnym i atrakcyjnym narzędziem 

nawigacyjnym, ułatwiającym przemieszczanie się po regionie oraz prezentującym mapę 

miejsc i jego walorów. Dzięki grze można poprawić wizerunek, i jak gracze przyznają, 

zwiększa się atrakcyjność regionu poprzez sam fakt tworzenia skrytek w konkretnych 

miejscach. W ich opinii geocaching pełni również funkcję edukacyjną, co jest kluczowe 

w odniesieniu do realizacji zadań komunikacji marketingowej regionu, ponieważ daje 

możliwość zwiększenia wiedzy o regionie wśród graczy. Badani przyznali też, że geocaching 

daje możliwość samodzielnego doświadczania i poznawania poszczególnych miejsc. Ponadto, 

zaletą geocachingu jest fakt, że miejscem gry jest region. Gracze przyznali również, że 

podczas geocachingu są informowani o miejscu gry, a także o ofertach w regionie, co 

zachęciło ich do dalszego poznawania i odkrywania regionu, powrotu do niego, jak 

i skorzystania z ofert komplementarnych. Możliwość rekomendacji za pośrednictwem gry 

jest ważnym aspektem według uczestników badania w odniesieniu do komunikacji 

marketingowej regionu, polecanie innym miejsc do odwiedzania pozwala graczom pełnić 

rolę ambasadorów regionu.  

 Ostatni cel szczegółowy 3) Określenie poziomu wyjaśnienia zmienności poszczególnych 

składowych geocachingu dla skuteczności gry jako narzędzia komunikacji marketingowej 

regionu, został osiągnięty za pomocą przeprowadzenia analizy głównych składowych. 

Najistotniejszy (najwyższa zmienność) okazał się wymiar „Korzyści” (16,2%), następnie 

wymiar „Zaangażowanie” (10,9%), „Struktura gry” (9,6%) i „Relacje społeczne” (8,1%). 

Otrzymane wyniki w zakresie celu 3 pozwoliły na sformułowanie szczegółowych 

rekomendacji co do wykorzystania gry jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu, 

które dodatkowo wsparte zostały wynikami uzyskanymi z badań własnych (cele 1 i 2). 

 Zatem oczekiwane przez graczy korzyści są najsilniejszym źródłem determinującym 

skuteczność geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. Do tych 

korzyści zaliczyć można: zwiększanie i zgłębianie wiedzy o regionie; odkrywanie nowych, 

ciekawych miejsc w regionie; doświadczanie kultury i historii miejsca gry. Korzyści te są 

motywacją do podjęcia gry, dlatego też należałoby tak skonstruować grę, aby je uwypuklić. 

Przykładowo rekomenduje się, aby zarządzający regionem wykorzystując geocaching 
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w działaniach związanych z komunikacją marketingową tworzyli skrytki w taki sposób, aby 

zawarte były w nich przede wszystkim odpowiednie informacje o regionie, o jego atrakcjach, 

wydarzeniach itd. Jak potwierdzają wyniki badań przekazywanie informacji poprzez grę jest 

sposobem skutecznym, atrakcyjnym oraz oczekiwanym przez uczestników. Zaleca się, aby 

skrytki ukrywane były w miejscach mniej znanych, nieoczywistych, ponieważ gracze 

oczekują, że dzięki geocachingowi będą mieć okazję odkrywania nowych terenów.  

 Kolejnym wymiarem, który determinuje skuteczność gry jako narzędzia komunikacji 

marketingowej regionu jest „Zaangażowanie” (10,9%). Wyniki przeprowadzonych badań 

potwierdzają, że aby narzędzie komunikacji marketingowej regionu było skuteczne, 

uczestnicy komunikacji powinni być zaangażowani w jego tworzenie i stosowanie. Gra 

umożliwia zaangażowanie i czynny udział, co przekłada się na wzmocnienie komunikacji 

marketingowej regionu przez uczestników. Gracze są aktywnymi uczestnikami, którzy nie 

tylko konsumują informację, ale tworzą własny przekaz. Co więcej chcą aktywnie 

uczestniczyć w prezentowaniu atrakcji regionu jak i przekazywaniu informacji o nim, zatem 

z punktu widzenia skuteczności komunikacji marketingowej należy to zaangażowanie 

podtrzymywać lub wzmacniać. 

 Następna składowa, która według wyników badań ma znaczenie w odniesieniu do 

skuteczności geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu to „Struktura 

gry” (9,6%). W skład struktury gry wchodzą elementy, które umożliwiają jej realizację, jak np. 

możliwość rywalizacji, która inspiruje uczestników do zwracania uwagi na detale znajdujące 

się w miejscu gry. Rekomenduje się zatem, aby tworzyć przestrzeń, w której gracze będą 

mogli rywalizować. Następnymi elementami wchodzącymi w skład struktury gry są wyzwania 

umysłowe oraz wyzwania fizyczne, które również determinują skuteczność geocachingu 

w zakresie komunikacji marketingowej regionu. Zatem zaleca się, aby zarządzający regionem 

wykorzystując geocaching do osiągania celów komunikacji marketingowej dostarczali 

uczestnikom obu rodzajów wyzwań. W wymiarze „Struktura gry” istotna dla graczy jest także 

możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami, opiniami, poglądami na stronach 

internetowych obsługujących geocaching, co pozytywnie wpływa na skuteczność 

geocachingu. Z badań wynika także, iż istotne jest, że skrytki tworzone są w miejscach 

ważnych dla historii/kultury/przyrody regionu. Zatem przed przystąpieniem do 

projektowania gry należy stworzyć listę miejsc kluczowych, przy których należałoby stworzyć 

skrytkę.  
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 Ostatnim wymiarem determinującym skuteczność geocachingu jako narzędzia 

komunikacji marketingowej regionu jest wymiar „Relacje społeczne” (8,1%). Geocaching daje 

przestrzeń do budowania relacji społecznych, podczas której uczestnicy poznają nowych 

ludzi, gra daje przy tym możliwość integracji oraz budowania poczucia przynależności. 

Podczas projektowania gry należy wykorzystywać mechanizmy polegające na budowaniu 

przestrzeni umożliwiającej rozwijanie się relacji i więzi między uczestnikami, ponieważ to 

z kolei przyczynia się do wymiany informacji na temat własnych przeżyć, a więc i o miejscu 

gry.  

 W wyniku prowadzonych rozważań w ramach niniejszej pracy doktorskiej można 

stwierdzić, że geocaching oferuje szerokie możliwości w zakresie osiągania celów 

komunikacji marketingowej regionu. Dzięki grze możliwe jest budowanie pozytywnego 

wizerunku regionu oraz przekazywanie informacji o regionie. Geocaching jest również 

atrakcyjnym narzędziem wykorzystywanym w celach: poznawczym, krajoznawczym, 

promocyjnym, wizerunkowym oraz edukacyjnym. Dla graczy geocaching jest narzędziem 

poznawania i eksplorowania regionu, a pod wpływem gry zmienia się ich sposób patrzenia na 

miejsce gry, które staje się w ich ocenie bardziej atrakcyjne. Zarządzający w regionie cenią 

grę za możliwość dotarcia do ambitnej, zaangażowanej grupy jaką są uczestnicy gry. Przy 

czym zaangażowanie w grę przekłada się na ich udział w komunikacji marketingowej regionu.  

 Rekomendując rozwiązania dotyczące zarządzania komunikacją marketingową regionu 

z wykorzystaniem geocachingu, w pracy wykorzystano model Pellicano i in. (2019), na bazie 

którego proponuje się aby komunikacja ta opierała się na udziale: 1) instytucji – organizacji, 

stowarzyszeń, przedsiębiorstw, samorządu lokalnego i innych podmiotów działających 

w regionie, w tym Urzędu Marszałkowskiego (koordynatora działań); 2) ludzi – uczestników 

geocachingu: poszukiwaczy i zakładających skrytki; 3) technologii – dzięki której gra jest 

realizowana (GPS, internet, beacony, QR). Na bazie zaproponowanego modelu, rekomenduje 

się powołanie koordynatora (zespołu) geocachingu w ramach struktury Urzędu 

Marszałkowskiego lub innego podmiotu wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski 

realizującego zadania w zakresie komunikacji marketingowej regionu (np. Regionalne 

Organizacje Turystyczne, stowarzyszenia). Zaleca się, aby pracownikami zespołu były osoby 

specjalizujące się w geocachingu, nowych technologiach a przede wszystkim znające bardzo 

dobrze region i potrafiące identyfikować jego walory. Zadaniem zespołu byłoby m.in. 

tworzenie, koordynacja, a także monitoring istniejących i powstających skrytek, współpraca 
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z innymi podmiotami oraz uczestnikami gry, bieżące zarządzanie stronami internetowymi 

(profilami) poszczególnych skrytek, tworzenie odpowiednich treści zawierających informacje 

o regionie. 

Na podstawie przeglądu literatury, wyników własnych badań empirycznych można uznać, 

że geocaching to gra, która wzbudza zainteresowanie zarówno wśród uczestników gry jak 

i podmiotów odpowiedzialnych za promocję i budowanie wizerunku regionu, dlatego może 

stać się skutecznym narzędziem osiągania celów komunikacji marketingowej regionu. Należy 

tu jednak zwrócić uwagę na cztery składowe istotne dla graczy - „Korzyści”, 

„Zaangażowanie”, „Struktura gry”, „Relacje społeczne”, które determinują skuteczność 

geocachingu jako narzędzia komunikacji marketingowej regionu. 
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Załącznik 1 
 
Ewa Pisula     
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Studia doktoranckie 
Wydział Zarządzania 
al. Niepodległości 10 
61-875 Poznań 
 
 
 
 
Szanowni Państwo 

 

Nazywam się Ewa Pisula, jestem doktorantką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Moja praca doktorska dotyczy geocachingu jako narzędzia do budowania pozytywnego 

wizerunku regionu oraz kanału przekazywania informacji o regionie. Mam nadzieję, że moja 

praca badawcza przyczyni się do zwiększenia zainteresowania geocachingiem i promocji tej 

formy gry.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu polegającym na wypełnieniu 

anonimowej ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat różnych elementów geocachingu. 

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu parę minut, zawarte są w niej tylko pytania zamknięte. 

Proszę o zaznaczenie w jakim stopniu się Państwo zgadzają bądź nie ze stwierdzeniami 

w ankiecie.  

 

Państwa odpowiedzi pomogą mi ukończyć pracę doktorską dlatego z góry dziękuję za udział 

w badaniu. 
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Stwierdzenie Zupełnie 

się nie 

zgadzam 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Nie 

mam 

zdania 

Raczej się 

zgadzam 

Całkowicie 

się zgadzam 

Geocaching jest skutecznym 
narzędziem budowania 
pozytywnego wizerunku regionu. 

     

Geocaching jest skutecznym 
narzędziem informowania 
o regionie. 

     

Podczas gry poznaję nowych ludzi.      

W trakcie gry czuję, że przynależę 

do grupy. 

     

Lubię geocaching za to, że 

podczas gry spędzam czas 

z rodziną. 

     

Zdobywanie nagród jest ważną 

częścią gry. 

     

Dzięki rywalizacji zwracam 

większą uwagę na szczegóły 

znajdujące się w miejscu gry. 

     

Chwalę się swoimi osiągnięciami 

na stronach internetowych 

obsługujących geocaching. 

     

Dzięki grze uczestnicy się 

integrują. 

     

Często gram z przyjaciółmi.      

Podczas gry współpracuję z innymi 

uczestnikami. 

     

Podczas gry zostałem zachęcony 

do zgłębiania wiedzy na temat 

regionu.  

     

Dzięki geocachingowi uczę się 

nowych rzeczy o regionie. 

     

Geocaching pomaga mi oderwać 

się od codziennych spraw. 

     

Lubię geocaching za możliwość 

przeżycia przygody. 

     

Gra sprawia mi radość.      

Atutem gry są wyzwania fizyczne.      

Geocaching jest ciekawą formą 

aktywności fizycznej/rekreacji. 

     

Najciekawsze w grze jest  

rozwiązywanie zagadek. 
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Dzięki grze mam możliwość 

odkrycia nowych, ciekawych 

miejsc w regionie. 

     

Dzięki grze mogę doświadczyć 

kultury i historii miejsca, w którym 

gram. 

     

Geocaching to nowy rodzaj 

doświadczenia. 

     

Dzięki grze zwiększa się moja 

wiedza o regionie, którego gra 

dotyczy. 

     

Informacja zwrotna przesłana od 

innych uczestników pomaga 

w znalezieniu skrytki lub 

w rozwiązaniu zagadek. 

     

Dzielę się swoimi przeżyciami 

związanymi z miejscem gry. 

     

Pod wpływem geocachingu 

miejsce, w którym grałem stało się 

dla mnie bardziej atrakcyjne. 

     

Dzięki geocachingowi dostrzegłem 

elementy w miejscu gry, na które 

wcześniej nie zwracałem uwagi. 

     

Lubię geocaching za to, że 

uzyskuje obszerne i ciekawe 

informacje o miejscu gry oraz 

atrakcjach w regionie. 

     

Często rekomenduje miejsca, 

w których gram.  

     

Informacje o miejscu gry uzyskuję 

w dogodnym dla siebie miejscu 

i czasie. 

     

Historie opowiadane w grze 

zwiększają atrakcyjność danego 

miejsca. 

     

Organizuję wyjazd tam, gdzie 

będę mógł grać. 

     

Gram w każdej wolnej chwili.      

Wybieram miejsce gry zgodne 

z moimi zainteresowaniami. 

     

Dzięki grze zainteresowałem się 

miejscem, w którym grałem. 

     

Lubię geocaching za wyzwania 

umysłowe. 
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Do gry motywuje mnie możliwość 

odkrywania nowych miejsc. 

     

Geocaching umożliwia 

uczestnictwo w charakterze 

poszukiwacza, jak i twórcy 

skrytek. 

     

Lubię geocaching za to, że daje 

możliwość poznania regionu 

w kreatywny sposób. 

     

Lubię, gdy gra ma wyraźny cel.       

Lubię geocaching za to, że mogę 

grać 24h/dobę w każdym dniu 

tygodnia. 

     

Lubię skrytki dobrze ukryte.      

Dzięki nowym technologiom 

wykorzystanym w grze informacja 

o miejscu gry jest stale dostępna.  

     

System GPS wykorzystany w grze 

ułatwia mi przemieszczanie się po 

regionie i szukanie konkretnych 

miejsc. 

     

Gram w geocaching w czasie 

wolnym (w weekendy, po pracy, 

po szkole, podczas wakacji). 

     

Grać można stale, ponieważ 

skrytek przybywa. 

     

Duża liczba skrytek lepiej promuje 

region. 

     

Lubię geocaching, ponieważ 

skrytki są tworzone 

w atrakcyjnych miejscach, 

prezentując tym samym walory 

regionu. 

     

Skrytki są tworzone w miejscach 

ważnych dla 

historii/kultury/przyrody regionu. 

     

Gra jest wkomponowana 

w przestrzeń regionu. 

     

Gra zainspirowała mnie do 

odwiedzenia innych miejsc 

znajdujących się w pobliżu miejsca 

gry. 

     

Gra zachęciła mnie do ponownego 

odwiedzenia miejsca, w którym 

grałem. 
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Metryczka: 

1. Płeć: 

kobieta mężczyzna 

  

 

2. Wykształcenie: 

wyższe średnie zasadnicze podstawowe 

    

 

3. Proszę określić aktualny status zawodowy 

uczeń/student pracujący bezrobotny na rencie/ emeryturze 

    

 

4. Wiek (struktura wiekowa wyszczególnienie według GUS, 2019) 

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 i więcej 

      

 

5. Wielkość miejsca zamieszkania 

do 10 tys. od 10 tys. 50 tys. od 50 tys. 200 tys. powyżej 200 tys. 

    

 

6. W jakim województwie mieszkasz? 

dolnośląskie  

kujawsko-pomorskie  

lubelskie  

lubuskie  

łódzkie  

małopolskie  

mazowieckie  

opolskie  

podkarpackie  

podlaskie  

pomorskie  

śląskie  

świętokrzyskie  

warmińsko-mazurskie  

wielkopolskie  

zachodniopomorskie   
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7. Jak długo grasz w geocaching? 

krócej niż 
rok 

od roku Od około  
2-3 lat 

od około 
3-5 lat  

od około  
5-7 

dłużej niż 
7 lat  

      

 

8. Jak często grasz w geocaching? 

kilka razy 
w tygodniu 

kilka razy 
w miesiącu  

kilka razy 
na kwartał  

kilka razy 
w półroczu  

kilka razy 
w roku  

     

 

9. Gdzie najczęściej grasz? 

w mieście poza 
miastem  

  

 

10. Czy tworzysz skrytki geocachingowe? 

tak nie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


