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Metodologia badania
Cel badań
Główny cel badania:
Celem głównym badania jest ocena wpływu Bella Skyway Festival na rozwój
turystyczny i gospodarczy miasta.
Cele szczegółowe






dokonanie charakterystyki społeczno-demograficznej uczestników festiwalu
analiza odbioru festiwalu wśród jego uczestników
analiza korzystania przez uczestników z bazy noclegowej i restauracyjnej
dokonanie oceny wpływu festiwalu na atrakcyjność turystyczną Torunia
dokonanie oceny wpływu festiwalu na liczbę klientów branży restauracyjnej na terenie
Starego Miasta w Toruniu, a także turystyczno-hotelarskiej na terenie Torunia

Obszary tematyczne badania
Ważnym obszarem tematycznym będzie dokonanie charakterystyki społecznodemograficznej uczestników festiwalu, w której najważniejszymi demograficznymi cechami
różnicującymi będą płeć, przedziały wiekowe uczestników oraz ich miejsce zamieszkania,
które będzie określane w kategoriach miasta Torunia, powiatów województwa kujawskopomorskiego, a także mieszkańców innych województw. Dokonanie takiej charakterystyki
pozwoli lepiej zrozumieć oczekiwania uczestników festiwalu, a także zidentyfikować grupy,
dla których festiwal ten jest najbardziej atrakcyjny oraz jakie grupy stanowią największą
część uczestników.
Czynnikiem decydującym o wpływie Bella Skyway Festival na atrakcyjność turystyczną
Torunia jest to, w jaki sposób jest on odbierany przez jego uczestników. Z tego powodu
odbiór festiwalu znalazł się wśród podstawowych obszarów tematycznych badania. Na
ocenę przebiegu festiwalu składa się wiele czynników, które warunkują pozytywny, bądź
negatywny stosunek do tego wydarzenia. Duży wpływ na ogólny odbiór festiwalu ma
subiektywna ocena atrakcyjności audiowizualnej i zawartości merytorycznej festiwalu, ale
też ocena jego społecznego wymiaru, który jest jednym z głównych filarów idei tego
wydarzenia. Na ocenę składać się będą także kwestie związane z techniczną organizacją
festiwalu, które w sposób szczególny wpływają na stosunek do miasta. Dlatego istotne jest
to, w jaki sposób uczestnicy festiwalu oceniają samą organizację, bezpieczeństwo,
możliwości komunikacyjne podczas czasu trwania festiwalu, czy sam wybór terminu
i określenie czasu trwania tego wydarzenia. Istotną kwestią są także koszty ponoszone przez
uczestników w wyniku uczestnictwa w Bella Skyway Festival.
Szczególne znaczenie dla oceny atrakcyjności turystycznej Torunia ma dostęp do bazy
restauracyjnej i noclegowej, zwłaszcza wśród uczestników przyjeżdżających spoza regionu.
Istotnym wskaźnikiem atrakcyjności turystycznej jest stopień zapełnienia wolnych miejsc
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w hotelach czy restauracjach, dlatego ważne jest uzyskanie informacji na temat tego,
w jakim stopniu uczestnicy festiwalu są zainteresowani korzystaniem z tego rodzaju usług,
a także jak oceniają dostępną bazę hotelarską i restauracyjną.
Wpływ festiwalu na rozwój gospodarczy Torunia można zmierzyć, określając, w jakim
stopniu uczestnicy festiwalu korzystają z bazy restauracyjnej i noclegowej, a także jakie
korzyści wynikające z czasu trwania wydarzeń związanych z festiwalem dostrzegają
przedsiębiorcy branży gastronomicznej z terenu Starego Miasta oraz branży turystycznohotelarskiej w Toruniu. Penetracja tego obszaru tematycznego pozwoli ocenić w jakim
stopniu festiwal przyczynia się do zwiększenia dochodów przedsiębiorców. W obrębie tego
obszaru istotne są postawy samych przedsiębiorców względem festiwalu w postaci
czynionych specjalnych przygotowań na czas trwania tego wydarzenia, angażowania się
w organizację, a także zapewnienia dostępności oferowanych usług i produktów dla
uczestników.
Pytania badawcze
 Jakie cechy społeczno-demograficzne charakteryzują uczestników festiwalu Bella
Skyway?
 Jak uczestnicy festiwalu oceniają jego przebieg?
 Jakie czynniki warunkują pozytywny odbiór festiwalu przez uczestników?
 Jakie czynniki wpływają na negatywny odbiór festiwalu przez uczestników?
 Jak uczestnicy festiwalu spoza Torunia oceniają bazę noclegową w mieście?
 Jakie czynniki w najwyższym stopniu wpływają na ocenę bazy noclegowej Torunia?
 Jakie są preferencje uczestników festiwalu względem noclegu w mieście?
 Jakie są preferencje uczestników festiwalu względem bazy restauracyjnej w Toruniu?
 Jak uczestnicy festiwalu oceniają atrakcyjność Torunia?
 Ilu uczestników festiwalu deklaruje ponowną wizytę w Toruniu?
 Jak oceniany jest wpływ festiwalu na działalność przedsiębiorców branży
restauracyjnej?
 Jak oceniany jest wpływ festiwalu na działalność przedsiębiorców branży turystycznohotelarskiej?
 Jakie zmiany w liczbie klientów i wysokości dochodów zarejestrowali przedsiębiorcy
w czasie trwania festiwalu?

Metody i techniki badawcze
Badanie zostało zrealizowane za pomocą metod ilościowych – kwestionariuszy
wywiadów przeprowadzonych technikami PAPI i CATI.
Wywiady z użyciem papierowego kwestionariusza (PAPI) zostały zrealizowane
z uczestnikami Bella Skyway Festival podczas trwania wydarzeń związanych z festiwalem.
Taka technika jest najbardziej tradycyjną formą przeprowadzania badań i jest powszechnie
4

wykorzystywana w badaniach ze względu na jej łatwość i wszechstronność zastosowania.
Badanie może zostać przeprowadzone w dowolnym miejscu i nie wymaga żadnych
dodatkowych czynności. Ankieter przeprowadza wywiady na określonym obszarze
o określonej porze prosząc obecne tam osoby o możliwość zrealizowania badania. Ten rodzaj
badań uważany jest za jeden z najskuteczniejszych, z tego względu, że respondent w sytuacji
bezpośredniej rozmowy z ankieterem czuje się bardziej zobligowany do udzielenia rzetelnych
odpowiedzi. Ankieter odczytuje respondentowi pytanie po czym zaznacza odpowiedzi na
specjalnie przygotowanym papierowym kwestionariuszu, a następnie przystępuje do
kolejnego pytania. Po skończeniu pracy terenowej następuje kodowanie odpowiedzi, czyli
przenoszenie danych z papierowych kwestionariuszy do arkusza kalkulacyjnego
w komputerze w celu późniejszej analizy statystycznej.
Wskazana technika pozwala skutecznie określić skalę zidentyfikowanych zjawisk,
wskazać obecność faktów i czynników je warunkujących, poznać opinię i postawy, a przede
wszystkim umożliwia dostęp do uczestników festiwalu, którzy nie są nigdzie rejestrowani,
a więc nie ma możliwości dotarcia do nich w inny sposób.
Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) zostały zrealizowane
z przedstawicielami branży restauracyjnej i turystyczno-hotelarskiej prowadzącymi swoją
działalność w Toruniu. Wykorzystana technika polega na tym, że osoba prowadząca wywiad
siedzi przed terminalem komputerowym i zadaje respondentom przez telefon pytania, które
wyświetlają się na ekranie monitora. Następnie koduje odpowiedź udzieloną przez osobę
poddawaną badaniu i przystępuje do kolejnego pytania.
Wskazana technika pozwala skutecznie określić skalę zidentyfikowanych zjawisk,
wskazać obecność faktów i czynników je warunkujących, a to wszystko dzięki precyzyjnym,
możliwym do zliczenia odpowiedziom respondentów. Badania CATI szczególnie sprawdzają
się przy badaniu postaw i opinii, co pozostaje zgodne z celami przyjętymi w badaniu.
Zastosowanie wskazanej metody badawczej było zasadne ze względu na cele badania
jak i specyfikę grupy, która została nią objęta. Niewątpliwą korzyścią była możliwość
zbadania licznej grupy respondentów w stosunkowo krótkim czasie. Telefon jest
powszechnie dostępny, a jego wykorzystanie pozwala również na istotną oszczędność
kosztów, czego nie dałoby się uniknąć w przypadku przeprowadzania większej ilości
wywiadów bezpośrednich, wiążących się z koniecznością dojazdów. Tradycyjne, papierowe
kwestionariusze wypełniane przez respondentów czy też ankieterów znacznie wydłużyłyby
proces badawczy i wygenerowałyby wyższy koszt prowadzonego badania. Dużo lepszym
rozwiązaniem było więc przebadanie większej liczby respondentów za pomocą wywiadów
telefonicznych.
Również dla przedsiębiorców wywiad telefoniczny okazał się bardziej komfortowy.Nie
wymagał dodatkowego umawiania się na spotkanie w siedzibie właściciela restauracji czy
hotelu z ankieterem. Badanie telefoniczne, poparte rekomendacją potwierdzającą przebieg
czynności badawczych, nie naraża przedstawicieli firm na dyskomfort i stres związany
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z przekazaniem cennych dla firmy informacji przedstawicielom innych podmiotów
gospodarczych.
Kolejnym uzasadnieniem wyboru tej metody jest zwiększenie jakości otrzymanych
danych, jakie dzięki niej otrzymano. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu
komputerowemu możliwe było skutecznie weryfikowanie pracy ankieterów i unikanie dzięki
temu wielu problemów, jakie mogły wystąpić na tym etapie procesu badawczego. Komputer
weryfikował poprawność odpowiedzi, nadając komunikat w przypadku przeoczenia
zaznaczenia odpowiedzi, blokując możliwość wprowadzenia niepoprawnych danych,
niemieszczących się w przewidzianym ich zakresie i podając na bieżąco ankieterom wcześniej
przygotowane instrukcje.
Grupy objęte badaniem
Uczestnicy Bella Skyway Festival
Badanie swoim zakresem objęło uczestników festiwalu Bella Skyway
z uwzględnieniem różnicujących ich cech. Jednym z głównych filarów festiwalu są ludzie
i założenie, iż wydarzenie to jest kulturą dla wszystkich. Zakłada włączenie społeczności
w obcowanie z kulturą prezentowaną podczas tego festiwalu. Z tego względu zakładać
należało duże zróżnicowanie uczestników pod względem ich cech społecznodemograficznych. Dlatego też, podczas doboru próby w sposób losowy, ankieterzy zwracali
szczególną uwagę na to, aby zróżnicowanie uczestników znalazło odzwierciedlenie
w doborze respondentów do badania.
Dla uzyskania rzetelnych wyników badań, uprawniających do uogólnienia na całą
populację ważne było uzyskanie próby o zróżnicowanych cechach. Dzięki temu, możliwe jest
poznanie ogólnej opinii i oceny festiwalu wszystkich uczestników, a nie tylko grupy
o określonych cechach.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obrębie Starego Miasta w Toruniu
W badaniu założono, iż organizacja i przebieg festiwalu wpływa na dużo większy
przepływ konsumentów na terenie Starego Miasta oraz na zwiększenie liczby osób
potrzebujących noclegu na czas trwania festiwalu. Zasadne było przeprowadzenie wywiadów
z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Torunia, na temat
odczuwanego przez nich wpływu festiwalu na prowadzoną przez nich działalność. Istotne
było poznanie ich odczuć na temat wpływu festiwalu na zwiększenie liczby klientów
i wysokości dochodów w czasie jego trwania, dzięki czemu możliwa była ocena wpływu Bella
Skyway Festival na atrakcyjność Torunia.
W tym zakresie badanie objęło przedsiębiorców branży restauracyjnej prowadzących
działalność na terenie Starego Miasta w Toruniu i w jego najbliższym sąsiedztwie, a także
przedsiębiorców branży turystyczno-hotelarskiej z całego miasta Torunia.
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Realizacja badania
Badanie zostało przeprowadzone dwutorowo. Pierwsza część badania objęła
wywiady bezpośrednie z uczestnikami festiwalu przeprowadzane podczas wydarzeń
związanych z Bella Skyway Festival w dniach 17-21. września 2013 roku. W ramach badania
przeprowadzono 934 wywiady z użyciem papierowego kwestionariusza. Ankieterzy
realizowali badanie w dwuosobowych zespołach w punktach, gdzie odbywały się wydarzenia
związane z festiwalem. Osoby przeprowadzające ankiety zapraszały do badania losowo
dobrane osoby, zwracając jednocześnie uwagę na zróżnicowanie próby badawczej. W celu
jak najbardziej rzetelnego zróżnicowania próby do badania, ankieterzy co godzinę
przemieszczali się między punktami.
Druga część badania została zrealizowana za pomocą wywiadów telefonicznych
wspomaganych komputerowo wśród przedsiębiorców branży restauracyjnej prowadzących
na terenie Starego Miasta w Toruniu, a także turystyczno-hotelarskiej zlokalizowanych
w obrębie całego miasta. W ramach tej części badania zrealizowano 52 wywiady telefoniczne
z losowo dobranymi przedstawicielami branży restauracyjnej, a także 48 wywiadów
z wylosowanymi przedstawicielami branży turystyczno-hotelarskiej. Realizacja badania
trwała od 20 do 27. września 2013 roku.
Jak zrealizowano badanie?
 badanie wśród uczestników Bella Skyway Festival zrealizowane na
losowej próbie 934 respondentów metodą wywiadów bezpośrednich
(PAPI) podczas trwania festiwalu w dniach 17-21 września 2013 roku
 badanie wśród przedstawicieli branży restauracyjnej zrealizowane na
losowej próbie 52 respondentów metodą wywiadów telefonicznych
wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 20-27 września 2013
roku
 badanie wśród przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej
zrealizowane na losowej próbie 48 respondentów metodą wywiadów
telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 20-27
września 2013 roku

Jakość podczas procesu zbierania danych
Jakość realizowanego badania zapewnił system kontroli pracy ankieterów skutkujący
uzyskaniem rzetelnych danych statystycznych o wysokiej jakości. Podczas zbierania danych
przez ankieterów ich pracę kontrolował koordynator merytoryczny sprawdzający czy
ankieterzy znajdują się w wyznaczonych im na ten czas punktach, czy rzetelnie
przeprowadzają badanie, a także czy odpowiednio dokonują doboru próby. Ponadto
ankietowani uczestnicy byli proszeni o podanie swojego numeru telefonu w celu weryfikacji
przeprowadzenia badania. Dokonano telefonicznej weryfikacji przeprowadzenia wywiadu na
losowej próbie wypełnionych ankiet. Jakość zebranego materiału była także weryfikowana
na poziomie dokonywania analizy – podczas kodowania. Na tym etapie weryfikacji podlegała
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logiczna spójność wypełnionej ankiety, to znaczy czy odpowiedzi na powiązane ze sobą
pytania w ramach jednego wywiadu tworzą logiczny ciąg.
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Analiza wyników badania wśród uczestników Bella Skyway Festival
Analiza społeczno-demograficzna
Na podstawie badania zrealizowanego podczas trwania Bella Skyway Festival
z losowo dobranymi uczestnikami tego festiwalu możliwe jest dokonanie generalizacji, to
znaczy że wyniki badań uzyskanych na podstawie zrealizowanych wywiadów pozwalają na
uogólnienie ich, na wszystkich uczestników. Możliwe jest dokonanie prezentacji struktury
społeczno-demograficznej osób biorących udział w Bella Skyway Festival.
Kobiety biorące udział w wydarzeniu stanowią 55% wszystkich uczestników,
natomiast mężczyźni – 45%. Uwzględniając nadwyżkę liczby kobiet w stosunku do liczby
mężczyzn w strukturze płci charakterystycznej dla Polski można przyjąć, że otrzymany wynik
nieznacznie się od niego różni. Pod względem takiego kryterium jak płeć nie można
zidentyfikować dominacji żadnej z grup – festiwal w jednakowym stopniu jest preferowany
przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Struktura płci uczestników festiwalu przedstawia się
następująco:

Wykres 1. Struktura płci uczestników
Bella Skyway Festival
mężczyzna
45%
kobieta
55%

Analizując strukturę wieku uczestników festiwalu, można wywnioskować, iż
uczestnictwo w tym wydarzeniu jest domeną ludzi młodych – najbardziej liczną
reprezentację zanotowano w grupach wiekowych 18-25 i 26-35 lat. Osoby w tym wieku
stanowią zdecydowaną większość, bo aż 71% wszystkich uczestników. Warto jednak
zauważyć fakt, iż wśród osób, które zdecydowały się na udział w festiwalu znajdują się
przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Oznacza to, że przyjęte przez organizatorów
założenie o przeznaczeniu festiwalu dla wszystkich jest właściwe dla analizy według
kryterium wieku uczestników Bella Skyway Festival.
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Wykres 2. Struktura wieku
uczestnikówBella Skyway Festival.
46-55
8%

56-65
5%

66+
3%

poniżej 18
1%
18-25
47%

36-45
12%

26-35
24%

Na podstawie wyników badania można wnioskować, że festiwal jest preferowany
przez uczestników wykształconych na poziomie średnim i wyższym. Mimo to przyjęte przez
organizatorów założenie o przeznaczeniu festiwalu dla wszystkich, zostało potwierdzone,
ponieważ wśród uczestników festiwalu znalazły się osoby na każdym poziomie
wykształcenia.

Wykres 3. Struktura wykształcenia
uczestnikówBella Skyway Festival.
podstawowe
8%
zawodowe
3%

wyższe
47%

średnie
42%
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Przeprowadzone badanie pozwala na wniosek, iż znaczenie Bella Skyway Festival ma
wymiar głównie regionalny – zdecydowana większość uczestników zamieszkuje
województwo kujawsko-pomorskie (niemal 90% wszystkich uczestników) bądź województwa
bezpośrednio sąsiadujące. Reprezentacja żadnego z innych regionów Polski nie przekroczyła
poziomu 1% wszystkich uczestników. Wśród uczestników znalazło się 0,54% gości
zagranicznych. Podobnie prezentuje się struktura zamieszkania uczestników uwzględniająca
rozróżnienie na uczestników wydarzeń odbywających się w dni powszednie (od wtorku do
czwartku) oraz w weekend (piątek i sobota). Procentowy udział osób z województwa
kujawsko-pomorskiej jak i gości z innych regionów jest niemal identyczny, przy czym goście
zagraniczni, którzy znaleźli się w próbie badawczej uczestniczyli w wydarzeniu w dni
powszednie.

Wykres 4. Uczestnicy Bella Skyway Festival
według województw.
kujawsko-pomorskie
pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
śląskie
warmińsko-mazurskie
spoza Polski
dolnośląskie
małopolskie
lubelskie
świętokrzyskie

89,18%
4,11%
1,52%
1,30%
0,65%
0,54%
0,54%
0,54%
0,54%
0,43%
0,32%
0,22%
0,11%

Ponadto mieszkańcy Torunia stanowią 74% wszystkich uczestników. Dokonując
analizy uczestników pod względem ich miejsca zamieszkania, uwzględniając tylko
województwo kujawsko-pomorskie, mieszkańcy Torunia stanowią 85% uczestników z tego
województwa. Analiza osób z kujawsko-pomorskiego spoza Torunia (tj. pozostałych 15%
mieszkańców województwa) została dokonana na poziomie powiatów. Na podstawie
wykresu można zauważyć, że także w tym przypadku najliczniejszą grupę uczestników
stanowią osoby z powiatu toruńskiego, a także z sąsiadujących powiatów i miast na prawach
powiatu. Mieszkańcy Torunia i powiatu toruńskiego stanowią natomiast ponad 90%
uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego.
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Wykres 5. Uczestnicy Bella Skyway Festival z
województwa kujawsko-pomorskiego spoza
Torunia.
toruński

37%

Bydgoszcz

18%

golubsko-dobrzyński

13%

inowrocławski

8%

Grudziądz

5%

aleksandrowski

3%

brodnicki

3%

chełmiński

2%

bydgoski

2%

świecki

2%

żniński

2%

lipnowski

1%

rypiński

1%

rypiński

1%

wąbrzeski

1%

Włocławek

1%

Bella Skyway Festival ma w głównej mierze wymiar lokalny i regionalny,
zdecydowana większość wszystkich uczestników mieszka w bliskiej odległości od miejsca,
w którym organizowane jest wydarzenie. Można również dostrzec zależność pomiędzy
odległością dzielącą od centrum Torunia a liczbą uczestników z poszczególnych miast,
powiatów, czy regionów. Im większą odległość należy pokonać aby wziąć udział w festiwalu,
tym mniej osób się na to decyduje. Jedną z przyczyn takiej zależności wskazywali w badaniu
sami uczestnicy, mówiąc o słabej promocji festiwalu poza Toruniem.
Biorąc pod uwagę uczestników festiwalu, którzy przyjechali na to wydarzenie spoza
Torunia ponad połowę (54%) stanowią osoby, dla których był to główny cel wizyty w tym
mieście, w przeciwieństwie do pozostałych przyjezdnych, którzy wzięli udział festiwalu, ale
którzy uczynili to przy okazji wizyty w mieście spowodowanej innymi czynnikami –
zawodowymi, towarzyskimi bądź turystycznymi.
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Wykres 6. Celowość wizyty w Toruniu na
Bella Skyway Festival.
biorą udział w
festiwalu przy
okazji wizyty w
mieście
46%

przyjechali do
miasta specjalnie
na festiwal
54%

Respondenci zostali zapytani o to, w ilu dniach festiwalu zamierzają wziąć udział.
Analiza wyników wskazuje, że znaczna część osób (45%) wyraziła zamiar wzięcia udziału
w tylko jednym dniu festiwalu, bądź w dwóch dniach (32%).

Wykres 7. Deklarowana liczba dni udziału
w Bella Skyway Festival.
5 dni
6%
4 dni
5%
3 dni
12%

1 dzień
45%

2 dni
32%

Wśród uczestników znalazły sie osoby, które brały udział we wszystkich
organizowanych edycjach festiwalu (2%), a także osoby, które uczestniczyły w nim po raz
pierwszy (10%). Zdecydowana większość respondentów brała udział w co najmniej jednej
z poprzednich edycji festiwalu, a jedynie co dziesiąty uczestniczył w wydarzeniach
festiwalowych po raz pierwszy. Istnieje zależność pomiędzy udziałem w poprzednich
edycjach a oceną festiwalu – najwięcej osób, które wysoko oceniały Bella Skyway Festival, to
uczestnicy, którzy brali udział w festiwalu pierwszy bądź drugi raz.
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Wykres 8. Udział w poprzednich edycjach
Bella Skyway Festival.
5 edycji
2%

4 edycje
17%

0 edycji
10%
1 edycja
25%

3 edycje
17%

2 edycje
29%

Uczestnicy najczęściej swój udział w festiwalu motywowali ciekawością (26%
respondentów), udziałem w poprzedniej edycji (20%), bądź namową znajomych (18%
wskazań). Należy zwrócić szczególną uwagę na społeczny wymiar tego wydarzenia, który dla
dużej części uczestników (25%) był okazją do spotkania i spędzenia czasu z bliskimi –
znajomymi, rodziną lub partnerem. Uczestnictwo w festiwalu w gronie najbliższych pozwoliło
na wspólne obcowanie ze sztuką prezentowaną podczas Bella Skyway Festival.

Wykres 9. Najczęściej wskazywane motywy
uczestnictwa w Bella Skyway Festival.
ciekawość
poprzednia edycja

26%
20%

znajomi

18%

atrakcyjność wydarzenia
reklama
rodzina
zawsze przychodzę
tradycja
przypadek
przy okazji
wolny czas
nowość
wrażenia estetyczne
partner

7%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
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Jakie cechy społeczno-demograficzne charakteryzują uczestników festiwalu
Bella Skyway?
 45% mężczyzn i 55%kobiet
 festiwal z dominacją ludzi młodych – 72% uczestników to osoby do 35
roku życia, a jednocześnie skupiający osoby w różnym wieku
 dominacja uczestników z wykształceniem wyższym (47%uczestników)
bądź średnim (42%uczestników)
 regionalny zasięg Bella Skyway Festival – 89%uczestników to mieszkańcy
województwa kujawsko-pomorskiego
 co drugi uczestnik spoza Torunia przyjechał do miasta specjalnie na Bella
Skyway Festival
 co dziesiąty uczestnik wziął udział w festiwalu po raz pierwszy
 społeczne motywacje udziału – co czwarty uczestnik wziął udział pod
wpływem rekomendacji innych osób

Odbiór Bella Skyway Festival wśród uczestników
Czynnikiem decydującym o wpływie Bella Skyway Festival na atrakcyjność turystyczną
Torunia, jest to, w jaki sposób jest on odbierany przez jego uczestników. Z tego względu
znaczna część kwestionariusza ankiety została poświęcona ocenie festiwalu. Pozwoliło to
uzyskać od respondentów opinię nie tylko na temat samego festiwalu, ale także czynników,
które warunkują pozytywny bądź negatywny stosunek do zorganizowanego wydarzenia.
Ponadto istotna w procesie zbierania danych była identyfikacja czynników, które
powodowały niską ocenę festiwalu lub kategorii związanych z tym wydarzeniem. Dzięki temu
możliwa jest dogłębna analiza odbioru Bella Skyway Festival wśród uczestników.
Niemal 91% odbiorców pozytywnie ocenia festiwal, w tym ponad połowa (51,07%)
ocenia to wydarzenie najwyższą notą – bardzo dobrze.
Uzasadnienie oceny negatywnej (1,39%) lub średniej (7,73%):
 mniejsza atrakcyjność w porównaniu z poprzednimi edycjami wydarzenia
 chaos organizacyjny – awarie, utrudniony dostęp do atrakcji, trudności
w przemieszczaniu się
 nieodpowiedni termin wydarzenia
 zbyt mała liczba instalacji
 wydarzenie nieciekawe
 brak zaskoczenia
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Wykres 10. Ogólna ocena Bella Skyway
Festival przez uczestników.
(2) źle
1,18% (3) średnio
7,73%

(1) bardzo źle
0,21%
(5) bardzo dobrze
51,07%

(4) dobrze
39,81%

Mieszkańcy Torunia nieznacznie lepiej oceniają zorganizowane wydarzenie niż
mieszkańcy innych miast. Pozytywnej oceny festiwalu dokonało 90,1% uczestników
z Torunia, podczas gdy wśród osób przyjeżdżających z innych miast takie osoby stanowiły
88,6%.

Wykres 11. Ogólna ocena Bella Skyway
Festival a miejsce zamieszkania uczestników.
(1) bardzo źle

Toruń

inne miasta

8,2%

8,8%

(2) źle

(3) średnio

39,6%

(4) dobrze

(5) bardzo dobrze

50,4%

40,4%

48,2%

Najlepszej ogólnej oceny Bella Skyway Festival dokonali uczestnicy posiadający
wykształcenie podstawowe lub zawodowe – wszyscy w obrębie tych grup oceniają
wydarzenie pozytywnie bądź średnio1. Największy odsetek uczestników, w obrębie grup
zróżnicowanych pod względem wykształcenia, którzy negatywnie ocenili to wydarzenie jest
wśród osób charakteryzujących się średnim wykształceniem.

1

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że grupy te znalazły najmniejszą liczebność w próbie badawczej – 65
osób z wykształceniem podstawowym i 28 osób z wykształceniem zawodowym.
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Wykres 12. Ogólna ocena Bella Skyway Festival
a wykształcenie uczestników
(1) bardzo źle

wyższe

8%

(3) średnio

(4) dobrze

(5) bardzo dobrze

39%

średnie

8%

zawodowe

11%

podstawowe

(2) źle

53%

40%

50%

46%

6%

43%

46%

48%

Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, zapytane jak oceniają wydarzenie, udzieliły
odpowiedzi że dobrze bądź bardzo dobrze. Spośród innych grup wiekowych – znacznie
liczniej reprezentowanych w próbie badawczej najbardziej zadowolone były osoby w wieku
46-55 lat. Nikt z osób w tym przedziale wiekowym nie ocenił festiwalu w sposób negatywny,
a pozytywnej oceny dokonało prawie 93% osób pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Największe
odsetki negatywnych ocen w ramach grup wiekowych pojawiały się wśród ludzi w wyższych
przedziałach wiekowych – 8% osób w wieku 56-65 lat ocenia festiwal źle, a 4,5% osób
starszych ocenia to wydarzenie bardzo źle2.

Wykres 13. Ogólna ocena Bella Skyway Festival
a wiek uczestników.
(1) bardzo źle
66+ 4,5%4,5%
56-65

8,00%

46-55

7,14%

36-45

8,00%

18-25

6,10%

poniżej 18

(3) średnio

36,36%
12,00%

(4) dobrze

(5) bardzo dobrze
54,55%

34,00%

46,00%

41,43%

10,71%

26-35

(2) źle

51,43%

44,64%

43,75%

38,59%

52,71%

38,97%

53,52%

33,33%

66,67%

2

Należy zwrócić uwagę na niewielką reprezentację osób od 66 roku życia, gdzie jedna negatywna odpowiedź
daje wyższy udział procentowy w obrębie takiej grupy niż w przypadku grup o większej reprezentacji w próbie.
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Liczba instalacji w ramach Bella Skyway Festival jest pozytywnie odbierana przez
uczestników tego festiwalu – blisko 90% ocenia ten aspekt bardzo dobrze bądź dobrze.
Odsetek bardzo zadowolonych uczestników (56,45%) jest większy niż dotyczący ogólnej
oceny. Zaprezentowana liczba instalacji nie jest więc czynnikiem, który mógłby zaszkodzić
wizerunkowi festiwalu.
Uzasadnienie oceny negatywnej (1,09%) lub średniej (9,53%):
 zbyt duża liczba instalacji (według 40 osób)
 zbyt mała liczba instalacji (według 17 osób)
 duże odległości między poszczególnymi instalacjami
 nieoświetlony bulwar

Wykres 14. Ocena liczby instalacji w ramach
Bella Skyway Festival.
(2) źle
0,87%

(1) bardzo źle
0,22%

(3) średnio
9,53%
(4) dobrze
32,94%

(5) bardzo dobrze
56,45%

Atrakcyjność instalacji podczas Bella Skyway Festival dostrzega prawie 90%
uczestników, w tym bardzo dobrej oceny dokonało niemal 56% z nich.
Uzasadnienie oceny negatywnej (1,29%) lub średniej (9,04%):
 mniejsza atrakcyjność w porównaniu z poprzednimi edycjami wydarzenia
 niedostrzeganie konkretnego tematu prezentowanych instalacji
 niezgodność z oczekiwaniami
 tłumy utrudniające dostęp do pokazów
 brak aktywizacji uczestników – widz jako bierny odbiorca
 nieatrakcyjność instalacji – nudne lub mało efektowne
 zbyt krótki czas trwania pokazów
 muzyka towarzysząca pokazom niezgodna z upodobaniami uczestników
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Wykres 15. Ocena atrakcyjności instalacji
podczas Bella Skyway Festival.
(1) bardzo źle (2) źle
0,86%
0,43%

(3) średnio
9,04%

(4) dobrze
33,69%

(5) bardzo dobrze
55,97%

Działania promujące Bella Skyway Festival jako bardzo dobre bądź dobre oceniło
72% uczestników. Natomiast osoby uważające, że były one niewystarczające – średnie bądź
złe – stanowią 28% wszystkich uczestników. Negatywna ocena promocji festiwalu znalazła
swoje odzwierciedlenie w strukturze uczestników pod względem miejsca zamieszkania,
ponieważ uczestnicy przyznawali, że reklama poza granicami miasta nie istniała, bądź była
bardzo słaba i wiele osób mogło się nie dowiedzieć o organizowanym wydarzeniu.
Uzasadnienie oceny negatywnej (10%) lub średniej (18%):
 zbyt słaba, niewidoczna reklama wydarzenia
 mało i trudno dostępne informacje na temat festiwalu
 mała ilość ulotek i plakatów
 zbyt mało reklam w konkretnych środkach przekazu – prasie, telewizji, radio,
Internecie
 zbyt późne rozpoczęcie działań promujących festiwal
 mały zasięg reklamy – reklama tylko w obrębie Torunia, a w szczególności w jego
centralnej części

Wykres 16. Ocena promocji Bella Skyway
Festival.
(1) bardzo źle
3%

(2) źle
7%
(3) średnio
18%

(5) bardzo dobrze
45%

(4) dobrze
27%
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Głównym źródłem informacji na temat Bella Skyway Festival byli dla uczestników ich
znajomi i rodzina, a także informacje znalezione w Internecie. Wynika z tego, że informacje
o organizowanym wydarzeniu zazwyczaj docierały do uczestników za pośrednictwem
bezpośrednich kontaktów, przekazywane „z ust do ust”, bądź dostępne w Internecie.
Niewątpliwie miało to wpływ na strukturę demograficzną uczestników festiwalu, których
większość stanowiły osoby młode, wykształcone, wśród których powszechne jest regularne
używanie Internetu. Rzadziej źródłem wiedzy o tym, że organizowany jest festiwal były
środki masowego przekazu takie jak prasa, radio czy telewizja. Wśród innych źródeł
informacji wskazywane były działania promocyjne realizowane w centrum Torunia –
rozwieszone plakaty oraz rozdawane ulotki. Część badanych uznała, że nie potrzebowali
żadnego źródła informacji, ponieważ pamiętali, że w tym okresie organizowane jest to
wydarzenie.

Wykres 17. Źródła informacji dotyczących
Bella Skyway Festival.
29%

29%

15%

14%
8%
5%

Internet

znajomi

prasa

inne

radio

telewizja

Pytanie wielokrotnego wyboru, wyniki nie sumują się do 100%.

Pozytywnej oceny kosztów usług gastronomicznych podczas Bella Skyway Festival
dokonało 77% uczestników. Największa grupa badanych (41%) oceniło je w skali 1-5 na 4,
czyli dobrze.
Uzasadnienie oceny negatywnej (6%) lub średniej (17%):
 brak promocji z okazji trwania festiwalu
 zbyt mało promocji
 brak punktu gastronomicznego Bella Skyway Festival
 zbyt wysokie ceny
Część badanych dokonała niskiej oceny ze względu na brak promocji z okazji
festiwalu. Wynika z tego, że dostęp do promocji w punktach gastronomicznych był
w pewnym stopniu ograniczony, być może w wyniku słabego promowania przez punkty
gastronomiczne specjalnej oferty festiwalowej, której przygotowanie deklarowali
przedstawiciele branży gastronomicznej w drugiej części badania. Wyrażane przez
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uczestników rozczarowanie brakiem punktu gastronomicznego zorganizowanego specjalnie
z okazji Bella Skyway Festival wskazuje, że dostęp do dostosowanych do ich możliwości
finansowych usług gastronomicznych podczas festiwalu stanowi dla uczestników ważny
czynnik wpływający na odbiór wydarzenia.

Wykres 18. Ocena kosztów usług
gastronomicznych podczas Bella Skyway
Festival.
(1) bardzo źle
(2) źle
3%

3%
(5) bardzo dobrze
36%

(3) średnio
17%

(4) dobrze
41%

80% osób uczestniczących w festiwalu oceniło dostępną komunikację miejską
podczas festiwalu w sposób pozytywny, w tym 36% uczestników określa ją jako bardzo
dobrą.
Uzasadnienie oceny negatywnej (6%) lub średniej (17%):
 zbyt mała częstotliwość kursów autobusów i tramwajów, szczególnie w godzinach
późnowieczornych
 brak możliwości powrotu z festiwalu do domu w godzinach późnowieczornych
i nocnych
 przeludnienie w miejskich środkach transportu
 spóźnienia środków transportu zbiorowego
 utrudnienia drogowe związane z remontami dróg w mieście lub korkami
 brak zmodyfikowanego na czas festiwalu rozkładu odjazdów

Wykres 19. Ocena komunikacji miejskiej
podczas Bella Skyway Festival.
(1) bardzo źle
5%
(5) bardzo dobrze
49%

(2) źle
5%

(3) średnio
10%

(4) dobrze
31%
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Zdecydowana większość (ponad 92%) uczestników pozytywnie oceniła długość
trwania festiwalu. Badani byli zadowoleni, z liczby dni na jaką zaplanowano to wydarzenie.
Uzasadnienie oceny negatywnej (1,85%) lub średniej (5,55%):
 brak uwzględnienia niedzieli w terminie festiwalu
 zbyt krótki czas trwania festiwalu
 zbyt długi czas trwania festiwalu
 nieodpowiednia pora – lepszy byłby sierpień, kiedy jest cieplej
Osoby, które negatywnie oceniły ten czynnik, można podzielić na dwie podgrupy –
jedni uważali, że festiwal był za krótki i powinno się go wydłużyć, drudzy natomiast
przeciwnie – że festiwal trwa zbyt dużo dni i powinno się skrócić czas jego trwania. W tej
sytuacji zaproponowana długość wydaje się być złotym środkiem pomiędzy skrajnymi
odpowiedziami uczestników.

Wykres 20. Ocena długości trwania Bella
Skyway Festival.
(1) bardzo źle (2) źle
1,41%
0,44%

(3) średnio
5,55%

(4) dobrze
23,29%

(5) bardzo dobrze
69,31%

Dostęp do parkingów był aspektem organizacyjnym, który został oceniony
najsłabiej ze wszystkich branych pod uwagę czynników. Bardzo dobrze lub dobrze
oceniony został przez 58% uczestników festiwalu, z czego najwyższą notę przyznało 32%
osób biorących udział.
Uzasadnienie oceny negatywnej (25%) lub średniej (17%):
 brak miejsc parkingowych,
 trudności w znalezieniu miejsca do zaparkowania
 daleka odległość parkingów od centrum wydarzeń festiwalowych
 samochody wjeżdżające na teren Starego Miasta
 wszechobecność samochodów
 niedziałające parkomaty
 brak organizacji ruchu
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Należy zwrócić uwagę, na to że większość uczestników stanowiły osoby z Torunia,
a mimo to problem z miejscami parkingowymi stanowił w opinii respondentów istotne
utrudnienie organizacyjne.

Wykres 21. Ocena parkingów podczas Bella
Skyway Festival.
(1) bardzo źle
13%

(5) bardzo dobrze
32%

(2) źle
12%

(3) średnio
17%
(4) dobrze
26%

Przeprowadzone badanie wskazuje, że uczestnicy festiwalu pozytywnie oceniają
czystość i porządek otoczenia w którym toczyły się wydarzenia związane z Bella Skyway
Festival – ponad 90% ocenia ten aspekt dobrze bądź bardzo dobrze.
Uzasadnienie oceny negatywnej (2,42%) lub średniej (6,28%):
 nieporządek wokół instalacji
 niewystarczająca liczba śmietników na terenie Starego Miasta
 dostrzeganie znaczącej ilości śmieci poza śmietnikami
 festiwalowe ulotki porozrzucane na ulicach
 zauważalny brud, szczególnie w bocznych uliczkach w obrębie centrum
 brak służb porządkowych
 brak kierowania ruchem drogowym mimo jego zasadności w tym czasie

Wykres 22. Ocena czystości i porządku
podczas Bella Skyway Festival.
(1) bardzo źle
0,55%

(2) źle
1,87%

(3) średnio
6,28%

(4) dobrze
28,00%

(5) bardzo dobrze
63,29%
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Bezpieczeństwo podczas festiwalu zostało ocenione pozytywnie przez 92%
uczestników, a najwyżej (bardzo dobrze) oceniło tę kwestię 72%. Średnia ocena
bezpieczeństwa wyniosła 4,62. Wysoki wynik w tym aspekcie oznacza, że w subiektywnej
opinii uczestników wydarzenie to okazało się bezpieczne.
Uzasadnienie oceny negatywnej (1,7%) lub średniej (5,9%):
 zbyt mała ilość patroli ze strony Policji, Straży Miejskiej
 zbyt mała liczba pracowników ochrony
 ciemności spowodowane późną porą organizowanego wydarzenia
 małe zaangażowanie służb porządkowych w swoją pracę

Wykres 23. Ocena bezpieczeństwa
podczas Bella Skyway Festival.
(1) bardzo źle
1%

(2) źle
1%

(3) średnio
6%
(4) dobrze
20%

(5) bardzo dobrze
72%

Czynniki szczegółowe ocenione powyżej ogólnej oceny Bella Skyway Festival mają
pozytywny wpływ na odbiór festiwalu przez jego uczestników. Najwyżej uczestnicy ocenili
bezpieczeństwo podczas trwania tego wydarzenia, długość trwania, czystość i porządek
w otoczeniu instalacji, a także same instalacje pod względem ich liczby i atrakcyjności.
Poniżej ogólnej oceny festiwalu zostały ocenione:
•

komunikacja – średnia ocen 4,16

•

promocja – średnia ocen 4,03

•

koszty usług gastronomicznych – średnia ocen 4,02

•

parkingi – średnia ocen 3,52
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Wykres 24. Średnie oceny szczegółowych
aspektów związanych z Bella Skyway
Festival.
bezpieczeństwo

4,62

długość trwania

4,6

czystość

4,52

liczba instalacji

4,46

atrakcyjność instalacji

4,43

ogólna ocena

4,4

komunikacja

4,16

promocja

4,03

koszty usług gastronomicznych

4,02

parkingi

3,52

Uczestnikom odpowiada aktualna forma festiwalu, która zakłada lokalizowanie
instalacji na terenie Starego Miasta w Toruniu. 76% badanych uznało za bezzasadne plany
rozszerzania rozmieszczenia punktów na teren całego miasta, co spowodowałoby
zwiększenie odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami. Co czwarty badany chciałby,
aby instalacje pojawiły się w innych miejscach Torunia.

Wykres 25. Stosunek uczestników Bella
Skyway Festival do rozszerzenia lokalizacji
instalacji na inne dzielnice Torunia.
za
rozmieszczeniem
instalacji również
w innych
dzielnicach
Torunia
24%

rozmieszczenie
instalacji na
terenie Starego
Miasta jest
wystarczające
76%

Jak uczestnicy festiwalu oceniają przebiegBella Skyway Festival?
 niemal 91% zadowolonych lub bardzo zadowolonych uczestników
 najlepiej zostały ocenione bezpieczeństwo, czystość i porządek
podczas festiwalu, jak również czas trwania festiwalu, liczba i
atrakcyjność instalacji
 76% zadowolonych z rozlokowania instalacji tylko w obrębie Starego
Miasta
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 najsłabiej została oceniona dostępność parkingów (średnia ocena
na poziomie 3,5), poniżej średniej ogólnej oceny zostały ocenione
także koszty usług gastronomicznych, słaba promocja wydarzenia
oraz komunikacja miejska

Dostrzeganie sponsorów Bella Skyway Festival
Uczestnicy festiwalu zostali zapytani o to, czy podczas wydarzeń festiwalowych
dostrzegali obecność sponsorów. Zdecydowana większość (75%) odpowiedziała twierdząco.
Co czwarta osoba nie zauważyła, że Bella Skyway Festival był przez kogoś sponsorowany.

Wykres 26. Dostrzeganie obecności sponsora
podczas Bella Skyway Festival.
NIE
25%

TAK
75%

Wśród uczestników, kobiety nieznacznie częściej dostrzegały sponsorów festiwalu.
Podczas gdy 76% kobiet dokonało takich spostrzeżeń, wśród mężczyzn było ich 74%.

Wykres 27. Dostrzeganie sponsorów a płeć
responendtów.
tak

nie

Mężczyzna

74%

26%

Kobieta

76%

24%

Pod względem wieku uczestników, największy odsetek osób dostrzegających
obecność sponsorów występuje wśród osób pomiędzy 56-65 – 85,7% z nich zauważyło
sponsorów. Osoby niepełnoletnie natomiast najrzadziej dostrzegały obecność sponsorów.
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Wykres 28. Dostrzeganie sponsorów a wiek
respondentów.
tak
66+

nie

65,2

34,8

56-65

85,7

46-55

14,3

77,5

22,5

36-45

75,5

24,5

26-35

75,3

24,7

18-25

74,8

25,2

ponizej 18

33,3

66,7

Dokonana analiza pozwala na dostrzeżenie współzmienności pomiędzy oceną
promocji a dostrzeganiem obecności sponsorów. Osoby, które zauważały sponsorów
podczas Bella Skyway Festival częściej oceniały promocję festiwalu za pomocą skrajnych
ocen – bardzo dobrych, bądź bardzo złych.

Wykres 29. Ocena promocji a dostrzeganie
sponsorów festiwalu.
(1) bardzo źle

nie 2,3

tak

9,9

3,7 6,2

(2) źle

(3) średnio

17,6

17,6

(4) dobrze

(5) bardzo dobrze

32,9

25,2

37,4

47,3

Jaki jest poziom widoczności sponsorów Bella Skyway Festival?
 75% uczestników zauważyło obecność sponsora festiwalu
 Kobiety nieco częściej dostrzegały sponsorów festiwalu
 Osoby w wieku 56-65 najczęściej zauważały sponsorów wydarzenia
 Uczestnicy, którzy dostrzegali sponsorów częściej oceniali działania
promujące Bella Skyway Festival jako bardzo dobre

Korzystanie z bazy noclegowej i restauracyjnej podczas Bella Skyway Festival
O ocenę bazy noclegowej w Toruniu zostały poproszone tylko te osoby, które
przyjechały na festiwal spoza miasta i spędziły w nim noc korzystając z oferty noclegowej.
Takie osoby stanowiły 17% uczestników. Wśród nich najwięcej osób wybrało nocleg
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prywatnie (47%) bądź w hotelu (42%). Nocowanie w hostelu wybrało 11% nocujących
w Toruniu uczestników festiwalu.

Wykres 30. Preferowane rodzaje noclegu
wśród uczestników Bella Skyway Festival
nocujących w Toruniu.
hotel
42%

prywatnie
47%

hostel
11%

Ponad 80% korzystających z bazy noclegowej Torunia podczas festiwalu dokonało
oceny dobrej bądź bardzo dobrej. Najwyżej ten aspekt oceniło 47% uczestników, którzy
zdecydowali się na nocleg w Toruniu podczas festiwalu.

Wykres 31. Ogólna ocena noclegu w Toruniu
podczas Bella Skyway Festival.
(2) źle
2%

(1) bardzo źle
2%

(3) średnio
15%

(5) bardzo dobrze
47%

(4) dobrze
34%

Biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria dokonywanej oceny, respondenci najlepiej
ocenili odległość miejsca noclegu od centrum Torunia – 96% pozytywnie ocenia ten aspekt,
a 81% ocenia go bardzo dobrze. A także łatwość znalezienia pokoju – 87% dokonało
pozytywnej oceny, a 72% bardzo dobrej. Nieco mniej (82%) badanych oceniło pozytywnie
cenę i standard usług, przy czym bardzo dobrej oceny tym kryteriom oceny dokonało po 52%
badanych.
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Wykres 32. Oceny bazy noclegowej Torunia
według wskazanych kryteriów.
(5) bardzo dobrze

(4) dobrze

(3) średnio

(2) źle

(1) bardzo źle

81%
72%
52%

52%

30%
15%

17%

15%
11%
4%

0% 0%

odgległość od centrum

30%

0% 2%

15%
0% 2%

0% 0%

łatwość znalezienia
pokoju

cena

standard

Analiza korzystania z punktów gastronomicznych objęła wszystkich uczestników
festiwalu. Wśród nich podczas udziału w wydarzeniach festiwalowych na skonsumowanie
czegoś poza domem zdecydowało się 57% badanych.

Wykres 33. Korzystanie przez uczestników z
punktów gastronomicznych podczas Bella
Skyway Festival.
nie
43%

tak
57%

Preferencje względem typów punktów gastronomicznych są zróżnicowanych wśród
uczestników Bella Skyway Festival. Najwięcej (37%) wskazało restaurację jako miejsce, do
którego najchętniej udaliby się coś zjeść. Co czwarty badany wskazał pub jako to miejsce, do
którego udałby się najchętniej. Uzyskane wyniki wynikają ze struktury demograficznej
uczestników, a także z pory dnia, w jakiej miały miejsce wydarzenia związane z festiwalem.
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Wykres 34. Preferowane przez uczestników
Bella Skyway Festival punkty
gastronomiczne.
pub
25%

inny
4%

restauracja
37%

pizzeria
14%

bar szybkiej
obsługi
20%

Jak uczestnicy festiwalu spoza Torunia oceniają bazę noclegową w mieście?
 Ponad 80% uczestników nocujących w Toruniu podczas festiwalu ocenia
bazę noclegową dobrze lub bardzo dobrze
 najchętniej wybieranymi typami noclegu były obiekty prywatne i hotele
 najlepiej goście oceniali łatwość znalezienia pokoi i odległość obiektów
od centrum
Jakie są preferencje uczestników względem bazy gastronomicznej?
 57%uczestników korzystało z usług gastronomicznych podczas Bella
Skyway Festival
 preferencje uczestników względem typu lokali gastronomicznych są
zróżnicowane – 37% uczestników najchętniej wybiera restauracje, a co
czwarty puby

Wpływ festiwalu na atrakcyjność turystyczną Torunia w opinii uczestników
Uzyskane wyniki wskazują, że uczestnicy festiwalu w większości pozytywnie oceniają
to wydarzenie. Objawia się to nie tylko poprzez analizę sposobu w jaki odbierany jest
festiwal pod względem szczegółowych kryteriów, ale także poprzez zadanie każdemu
z uczestników pytania o to, czy poleci Bella Skyway Festival swoim znajomym. Uzyskane
wyniki są wyznacznikiem sukcesu organizowanego przedsięwzięcia i zadowolonych
uczestników. Prawie wszyscy badani (99%) chętnie poleciliby festiwal innym.
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Wykres 35. Polecanie Bella Skyway
Festival innym.
nie
1%

tak
99%

Uczestnicy spoza Torunia, zostali zapytani o to, czy zamierzają w przyszłości
ponownie odwiedzić Toruń. Niemal wszyscy badani deklarują taki zamiar co prezentuje
poniższy wykres:

Wykres 36. Deklaracja ponownej wizyty
w Toruniu.
Nie
0,29%

Tak
99,71%

Jak uczestnicy festiwalu oceniają atrakcyjność Torunia?
 99% uczestników poleciłoby Bella Skyway Festival znajomym
 niemal wszyscy przyjezdni uczestnicy deklarują ponowienie wizyty
w Toruniu
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Analiza
wyników
badania
wśród
przedstawicieli
branży
restauracyjnej działających na terenie Starego Miasta w Toruniu
Charakterystyka badanej próby
Badanie zrealizowano na losowej próbie 52 punktów gastronomicznych
wylosowanych spośród bazy zawierającej 135 lokali z terenu Starego Miasta w Toruniu.
Zastosowaną metodą dla tej grupy respondentów były wywiady telefoniczne wspomagane
komputerowo (CATI). W badaniu wzięły udział lokale gastronomiczne różnego typu.
Najliczniejszą grupę stanowiły restauracje (52%). W próbie znalazły się także bary szybkiej
obsługi, puby, pizzerie, a także cukiernie.

Wykres 37. Rodzaje lokali gastronomicznych.
bar szybkiej obsługi
17%
cukiernia
2%

restauracja
52%

pizzeria
14%

pub
15%

Pod względem oferty gastronomicznej lokale zróżnicowano według typu kuchni.
Wyróżniono tu lokale proponujące tradycyjne polskie menu, kuchnię międzynarodową,
mieszane, czyli łączące kuchnię tradycyjną z międzynarodową, a także lokale, których główną
domeną jest serwowanie klientom różnego rodzaju alkoholi.

Wykres 38. Typ kuchni w lokalach
gastronomicznych.
tradycyjna
19%
mieszana
40%

przewaga alkoholi
16%

międzynarodowa
25%
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Lokale stanowią również zróżnicowaną grupę pod względem przedziałów cenowych
w jakich klienci mogą otrzymać danie główne serwowane w danym lokalu. Badanie zostało
zrealizowane więc na lokalach zróżnicowanych pod względem zamożności portfela
docelowego klienta.

Wykres 39. Cena dania głównego w lokalach
gastronomicznych.
41-60 złotych
6%
do 20 złotych
40%

21-40 złotych
54%

Najliczniejszą grupę punktów gastronomicznych zlokalizowanych w Starym Mieście
w Toruniu stanowią niewielkie lokale, których powierzchnia jest mniejsza niż 100 m2 (56%),
bądź mieści się w przedziale pomiędzy 100 m2 a 200 m2 (42%). Specyficzny charakter Starego
Miasta wpływa na to, że jest to najbardziej popularna wielkość lokali na tym obszarze
i niemal wszystkie punkty objęte badaniem dysponują takiej wielkości lokalami.

Wykres 40. Wielkość lokali gastronomicznych.
duży - powyżej
200mkw
2%

średni - 100-200
mkw
42%

mały - do 100mkw
56%

Dokonane różnicowanie lokali gastronomicznych pozwala na pogłębioną analizę
odczuwanych przez przedsiębiorców korzyści w związku z organizowanym w Toruniu
festiwalem. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych analiz możliwa będzie bardziej
rzetelna identyfikacja preferencji uczestników Bella Skyway Festival.
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Czym charakteryzują się objęte badaniem punkty gastronomiczne?
 52% badanych lokali to restauracje
 najwięcej lokali oferuje swoim klientom kuchnię mieszaną – łączącą
propozycje dań tradycyjnych i zagranicznych (40%)
 przeciętne ceny wahają się w granicach 21-40 złotych za główne
danie
 najliczniejszą grupę stanowią lokale małe (56%) i średnie (42%), czyli
takie których powierzchnia nie przekracza 200 m2

Wpływ Bella Skyway Festival na liczbę klientów w punktach gastronomicznych.
Większość przedsiębiorców odczuwa korzyści wynikające z organizowanego
festiwalu. Takiego zdania jest 87% badanych. Badani najczęściej wskazywali wymierne
korzyści w postaci wzmożonego ruchu w ich punktach gastronomicznych i wynikające z tego
zwiększenie dochodów w tym czasie. Część restauratorów dostrzegła pozytywny wpływ
festiwalu na promocję miasta, a także szansę na lepszą reklamę własnego lokalu. Inni
w organizowanym festiwalu zauważyli jego społeczny wymiar integrujący lokalną
społeczność i zacieśniający więzi poprzez wspólne spędzanie czasu podczas wydarzeń
festiwalowych.

Wykres 41. Odczuwanie korzyści wynikających
z organizacji Bella Skyway.
Nie
13%

Tak
87%

Większość respondentów dostrzegło w swoich lokalach zwiększoną liczbę klientów
podczas trwania Bella Skyway Festival. Takich spostrzeżeń dokonało 65% badanych.
Jednocześnie prawie 60% badanych nie dostrzegło zmian w różnorodności klientów pod
względem grup wiekowych odwiedzających lokal, ich zamożności czy różnic kulturowych.
Oznacza to, że punkty restauracyjne zazwyczaj przyciągały gastronomicznych klientów
należących do stałych grup docelowych, a trwający festiwal spowodował skumulowanie
większej ilości gości z tej grupy w tym samym czasie. Najliczniejszą grupę punktów
gastronomicznych, które zanotowały wzrost liczby klientów stanowiły restauracje oraz
lokale, w których ceny dań głównych wahają się w przedziale 21-40 złotych.
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Wykres 42. Wpływ Bella Skyway Festival na
sytuację w lokalach gastronomicznych.
zwiększyła się

nie uległa zmianie

zmniejszyła się

69,20%

65,40%

59,60%

57,70%

40,40%

34,60%

40,40%
25%
5,80%

liczba klientów

wysokość dochodów

dostępność towarów

1,90%
różnorodność klientów

Wzmożony ruch przyczynił się do tego, że prawie 60% przedsiębiorców
zaobserwowało również zwiększone dochody w tym czasie. Większość przedsiębiorców
(73%) oszacowała, że przeciętny dochód lokalu wzrósł o 25% lub mniej. Niektórzy spośród
badanych zarejestrowali jednak znacznie większy wzrost dochodów, który sięgał nawet 250%
przeciętnie odnotowywanych dochodów w lokalu.

Wykres 43. Wysokość wzrostu dochodów
podczas Bella Skyway Festival.
73%

17%
6%

2%
0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2%
powyżej 100%

Trwający na terenie Starego Miasta festiwal nie spowodował trudności
w dostępności usług w większości (69%) lokali zlokalizowanych na tym terenie. Co czwarty
badany uważa nawet, że na ten czas oferta dostępnych usług była większa niż zazwyczaj. Jest
to spowodowane tym, że przedsiębiorcy branży gastronomicznej przygotowali się na
przyjęcie większej liczby klientów, której spodziewali się w związku z odbywającymi się w ich
bliskim otoczeniu wydarzeniami związanych z Bella Skyway Festival.
Przedstawiciele branży gastronomicznej przygotowywali się do festiwalu poprzez:
 zwiększenie zapasów poprzez zamówienie większej dostawy towarów (54%)
 zwiększenie liczby pracowników na czas trwania festiwalu lub wydłużenie czasu pracy
zatrudnionych osób (33%)
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 przygotowanie i zaproponowanie klientom festiwalowej oferty specjalnej
obejmującej promocje lub zmiany w menu (33%)
 zwiększenie nakładów na promocję swojego lokalu (11,5% )
 zwiększenie liczby stolików poprzez usunięcie elementów dekoracyjnych lub inną
organizację przestrzeni (5,8%)
Uzupełnianie standardowej oferty punktu gastronomicznego na czas festiwalu
przejawiało się poprzez przygotowywanie specjalnych dań na festiwal oraz wprowadzenie
okazjonalnych promocji. Tylko jeden z badanych przyznał, że na czas festiwalu zostały
podniesione ceny.

Wykres 44. Specjalna oferta z okazji Bella
Skyway Festival w punktach
gastronomicznych.
Tak
33%

Nie
67%

Mimo wzmożonego ruchu w większości punktów gastronomicznych zlokalizowanych
na terenie Starego Miasta w Toruniu, tylko w co piątym lokalu trzeba było oczekiwać na
wolny stolik dłużej niż zazwyczaj. W 8% przypadków oczekiwanie wynosiło do 5 minut więcej
niż zazwyczaj, natomiast w 11% oczekiwanie trwało do 15 minut dłużej niż zazwyczaj.

Wykres 45. Wydłużenie czasu oczekiwania
na wolny stolik podczas Bella Skyway
Festival.

do 15 min dłużej
11%
do 5 minut dłużej
8%

bez zmian
81%

Podczas trwania festiwalu, restauratorzy z reguły nie odnotowywali żadnych
nieprzyjemnych zdarzeń ze strony klientów. Jedynie w kilku przypadkach przedstawiciele
36

branży gastronomicznej wskazywali na sytuacje, w których dochodziło do drobnych kłótni i
awantur. Oznacza to, że w obrębie lokali gastronomicznych zlokalizowanych w Starym
Mieście uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie, co przełożyło się na pozytywną ocenę
bezpieczeństwa przez uczestników festiwalu.

Wykres 46. Nieprzyjemne zdarzenia
podczas Bella Skyway Festival.
Tak
4%

Nie
96%

Niewielki odsetek nieprzyjemnych zdarzeń z udziałem uczestników w punktach
gastronomicznych na Starym Mieście w Toruniu przełożył się na pozytywną ocenę
zachowania uczestników dokonaną przez przedstawicieli branży gastronomicznej. 90%
przedsiębiorców odbiera ich zachowanie pozytywnie, a połowa ocenia je bardzo
pozytywnie. Żaden z badanych nie ocenił zachowania uczestników Bella Skyway Festival
w sposób negatywny.

Wykres 47. Ocena zachowania
uczestników Bella Skyway Festival.
neutralnie
10%
bardzo
pozytywnie
50%
pozytywnie
40%

Jakie zmiany w liczbie klientów i wysokości dochodów zarejestrowali
przedsiębiorcy w czasie trwania festiwalu?
 87% przedstawicieli branży restauracyjnej dostrzega korzyści
wynikające z organizacji Bella Skyway Festival w Toruniu
 największe oddziaływanie festiwalu wyraża się w zwiększonej liczbie
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klientów podczas trwania wydarzeń związanych z festiwalem –
dostrzega ją 65% badanych
 prawie 60% restauratorów dostrzega wzrost dochodów podczas
trwania festiwalu, przy czym dla 73% dochody wzrosły nie więcej niż
o 25% przeciętnych stosunku do przeciętnych dochodów lokalu
 przedstawiciele branży restauracyjnej byli przygotowani na
zwiększenie liczby klientów, dzięki czemu w większości (69%) lokali
dostępność usług nie uległa zmianie, a w 25% przepadków oferta
zwiększyła się dzięki wprowadzeniu na czas festiwalu specjalnej
oferty

Wpływ Bella Skyway Festival na atrakcyjność turystyczną Torunia w opinii
przedstawicieli branży gastronomicznej
Przedstawiciele branży gastronomicznej oceniają festiwal podobnie jak jego
uczestnicy – w zdecydowanej większości pozytywnie, tj. dobrze lub bardzo dobrze (łącznie
91%). Badani, uzasadniając oceny niższe niż 4, porównywali tegoroczną edycję do
poprzedniej, twierdząc że w ubiegłych latach festiwal był nieporównywalnie lepszy.

Wykres 48. Ogólna ocena Bella Skyway
Festival wśród przedstawicieli branży
gastronomicznej.
(2) źle
2%

(3) średnio
8%

(5) bardzo dobrze
61%

(4) dobrze
29%

Pozytywna ocena ogólna Bella Skyway Festival przekłada się na równie pozytywną
ocenę atrakcyjności turystycznej Torunia. Zdecydowana większość przedsiębiorców ocenia
atrakcyjność turystyczną Torunia dobrze lub bardzo dobrze (łącznie 87%), w tym najwyższą
przyznało 57% przedsiębiorców. Żaden badany z tej grupy nie ocenił atrakcyjności Torunia
w sposób negatywny.
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Wykres 49. Ocena atrakcyjności
turystycznej Torunia w opinii
przedstawicieli branży gastronomicznej.
neutralnie
13%
pozytywnie
35%

bardzo
pozytywnie
52%

Niemal wszyscy badani przedstawiciele dostrzegają pozytywny wpływ organizacji
Bella Skyway Festival w Toruniu na atrakcyjność turystyczną miasta. Nikt z badanych nie
stwierdził negatywnego wpływu festiwalu, a 2% badanych nie widzi związku między
festiwalem a atrakcyjnością turystyczną miasta.

Wykres 50. Wpływ Bella Skyway Festival
na atrakcyjność turystyczną Torunia.
w ogóle nie ma
wpływu
2%
wpływa raczej
pozytywnie
42%

wpływa
pozytywnie
56%

Jaki jest wpływ festiwalu na atrakcyjność turystyczną Torunia?
 90% przedstawicieli branży gastronomicznej pozytywnie ocenia Bella
Skyway Festival
 87% restauratorów dostrzega atrakcyjność turystyczną Torunia
 prawie wszyscy badani pozytywnie oceniają wpływ Bella Skyway
Festival na atrakcyjność turystyczną Torunia
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Analiza wyników badania wśród toruńskich przedstawicieli branży
turystyczno-hotelarskiej
Charakterystyka badanej próby
Badanie zrealizowano na losowej próbie 48 przedstawicieli punktów turystycznohotelarskich spośród bazy zawierającej 110 punktów. Zastosowaną metodą dla tej grupy
respondentów były wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).
W badaniu wzięły udział punkty turystyczno-hotelarskie o zróżnicowanej ofercie.
Najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele toruńskich hoteli. Liczebność hoteli, które
znalazły się w próbie znajduje odzwierciedlenie w częstości wybierania przez uczestników
tego typu noclegu.

Wykres 51. Rodzaje punktów branży
turystyczno-hotelarskiej.
hotel

38%

hostel

19%

motel

15%

pensjonat

13%

inny obiekt hotelowy

6%

ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy

4%

Inne

2%

schronisko

2%

schronisko młodzieżowe

2%

Cena noclegu jest wyraźnym wskazaniem standardu oferowanego przez dany obiekt
noclegowy. W próbie znalazły się zróżnicowane pod tym względem obiekty, w których za
nocleg należy zapłacić od 26 do 225 złotych. Połowa z nich, mieści się w najniższym progu
(do 100 zł), co wpłynęło na pozytywną ocenę festiwalu ceny noclegu w Toruniu przez
uczestników festiwalu.

Wykres 52. Cena za nocleg dla jednej osoby.
176-225 złotych
4%
26-100 złotych
50%
101-175 złotych
46%
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Wskaźnik ogólnej liczby miejsc w poszczególnych punktach pozwala na oszacowanie
wielkości obiektów. Połowa z badanych to przedstawiciele obiektów niewielkich, w których
jednocześnie może nocować mniej niż 50 osób.

Wykres 53. Liczba miejsc noclegowych w
obiekcie.
101-150
15%

151-200
2%

poniżej 50
50%

51-100
33%

Dokonane różnicowanie obiektów turystyczno-hotelarskich umożliwia dokonanie
pogłębionej analizy odczuwanych przez przedsiębiorców korzyści w związku
z organizowanym w Toruniu festiwalem. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych
analiz możliwa będzie bardziej rzetelna identyfikacja preferencji uczestników Bella Skyway
Festival.
Czym charakteryzują się objęte badaniem obiekty turystyczno-hotelarskie?
 zróżnicowane typy obiektów, wśród których najliczniejsza
reprezentacja hoteli – 38%
 w co drugim obiekcie koszt noclegu mieści się w przedziale od 26 do
100 złotych, w 96% obiektów cena nie przekracza 175 złotych
 połowę stanowią obiekty niewielkie, dysponujące do 50 miejsc
noclegowych

Wpływ Bella Skyway Festival na liczbę klientów w obiektach turystycznohotelowych
Większość (niemal 70%) przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej
zaobserwowało wzrost liczby gości w swoich obiektach w czasie trwania Bella Skyway
Festival. Ze wzrostem liczby klientów ściśle związany jest wzrost wysokości dochodów w tym
okresie – tyle samo osób dostrzega wzrost wysokości dochodów.
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Wykres 54. Wpływ Bella Skyway Festival
na sytuację w obiektach turystycznohotelarskich.
zwiększyła się

nie uległa zmianie

zmniejszyła się

81%
69%

77%

69%

31%

27%

23%

19%
4%
liczba klientów

wysokość dochodów

dostępność usług

różnorodność klientów

Hotelarze odnotowali niższy wzrost dochodów, niż przedstawiciele branży
gastronomicznej. W tej grupie przedsiębiorców, najwyższy szacunkowy wzrost nie
przekraczał 50% przeciętnych dochodów. Ponadto połowa z badanych nie zarejestrowała
żadnego, bądź niewielki wzrost dochodów (mniej niż 10%) podczas festiwalu.

Wykres 55. Wzrost dochodów podczas
Bella Skyway Festival.
50%
38%

6%
2%
0-10%

11-20%

21-30%

31-40%

4%
41-50%

Wzrost liczby klientów przekłada się także na liczbę wolnych pokoi w czasie trwania
festiwalu. Większość (60%) obiektów nie dysponowała wolnymi pokojami w tym okresie,
a w pozostałych liczba wolnych pokojów nie przekroczyła 50%. Pomimo, że festiwal ma
w głównej mierze zasięg regionalny, to napływ ludzi związanych w różny sposób
z organizowanym przedsięwzięciem spowodował zwiększenie liczby gości w obiektach
turystyczno-hotelarskich.
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Wykres 56. Dysponowanie wolnymi
pokojami podczas Bella Skyway Festival.
31-50% wolnych
pokoi
6%
11-30% wolnych
pokoi
23%

brak wolnych
pokoi
60%

poniżej 10%
wolnych pokoi
11%

Ponad 80% badanych przedsiębiorców zadeklarowało, że podczas festiwalu
dostępność oferowanych przez nich usług nie uległa zmianie. Brak zmian wiąże się z tym, że
najczęściej (w 71% obiektów) nie poczyniono specjalnych przygotowań dotyczących oferty
obiektu w związku z trwaniem festiwalu. Zmian w ofercie dokonano w 29% badanych
punktów.
Przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej przygotowywali się do festiwalu poprzez:
 zwiększenie nakładów na działania promocyjne (4 obiekty)
 przygotowanie dodatkowej liczby miejsc noclegowych (2 obiekty)
 przygotowanie tańszej oferty noclegu dla gości (4 obiekty)
 zorganizowanie rozrywki dla gości (2 obiekty)
 zakup nowego sprzętu (1 obiekt)
 zatrudnienie dodatkowego personelu (6 obiektów)

Wykres 57. Oferta przygotowana
specjalnie na czas Bella Skyway Festival.
Tak
29%

Nie
71%
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Podczas trwania festiwalu, przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej, podobnie
jak branży gastronomicznej z reguły nie odnotowywali żadnych nieprzyjemnych wydarzeń ze
strony klientów. Jedynie w kilku przypadkach wskazywali oni na sytuacje w których
dochodziło do drobnych kłótni i awantur. Oznacza to, że w obrębie obiektów turystycznych
i hotelarskich uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie, co przekłada się na ich pozytywną ocenę
bezpieczeństwa podczas Bella Skyway Festival.
Przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej pozytywnie oceniają także
zachowanie osób biorących udział w wydarzeniach związanych z festiwalem. Niemal wszyscy
badani (98%) wyrażają się pozytywnie lub bardzo pozytywnie na temat uczestników
festiwalu.

Wykres 58. Ocena zachowania
uczestników Bella Skyway Festival w
opinii przedstawicieli branży turystycznohotelarskiej.
pozytywnie
29%

bardzo
pozytywnie
69%

neutralnie
2%

Jakie zmiany w liczbie klientów i wysokości dochodów zarejestrowali
przedsiębiorcy w czasie trwania festiwalu?
 podczas festiwalu liczba klientów i wysokość dochodów wzrosła w
niemal 70% obiektów
 mniejszy niż w przypadku branży gastronomicznej wzrost dochodów –
nie przekraczający 50%
 w połowie przypadków niewielki wzrost dochodów – do 10%
 60% obiektów podczas Bella Skyway Festival nie dysponowała
wolnymi pokojami
 tylko co czwarty badany deklarował podejmowanie specjalnych
przygotowań spowodowanych organizowanym festiwalem
 w ponad 80% obiektów nie zauważono zmian w dostępie do
oferowanych usług
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Wpływ Bella Skyway Festival na atrakcyjność turystyczną Torunia w opinii
przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej
Przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej bardzo pozytywnie oceniają Bella
Skyway Festival: 92% respondentów oceniło to wydarzenie dobrze bądź bardzo dobrze,
natomiast średnia ocen jakich dokonali badani wynosi 4,83. Żaden z badanych nie ocenił
tego wydarzenia negatywnie.

Wykres 59. Ogólna ocena Bella Skyway
Festival w opinii przedstawicieli branży
turystyczno-hotelarskiej.
(3) średnio
8%
(4) dobrze
29%

(5) bardzo dobrze
63%

W opinii przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej Toruń jest miastem
atrakcyjnym turystycznie. Łącznie pozytywnie o atrakcyjności turystycznej Torunia
wypowiada się 94% przedsiębiorców, a najwyższą notę w tym zakresie wystawiło 56%
procent badanych. Żaden z badanych nie ocenił atrakcyjności turystycznej Torunia
negatywnie.

Wykres 60. Ocena atrakcyjności turystycznej
Torunia w opinii przedstawicieli branży
turystyczno-hotelarskiej.
pozytywnie
38%
bardzo pozytywnie
56%

neutralnie
6%

Wszyscy przedsiębiorcy objęci badaniem dostrzegają pozytywny wpływ
organizowanego festiwalu na atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie 75%
przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej ocenia ten wpływ najwyżej, tj. bardzo
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pozytywnie. Żaden z badanych nie wyraził opinii, że organizowane wydarzenie nie ma
wpływu na atrakcyjność miasta, albo że to oddziaływanie ma negatywny charakter.

Wykres 61. Wpływ Bella Skyway Festival na
atrakcyjność turystyczną Torunia w opinii
przedstawicieli branży turystycznohotelarskiej.
wpływa raczej
pozytywnie
25%
wpływa
pozytywnie
75%

Jaki jest wpływ festiwalu na atrakcyjność turystyczną Torunia?
 przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej wysoko oceniają Bella
Skyway Festival i jego wpływ na atrakcyjność turystyczną Torunia
 96%badanych ocenia Toruń jako miasto atrakcyjne turystycznie
 wszyscy przedstawiciele branży turystyczno-hotelarskiej dostrzegają
pozytywny wpływ organizowanego przedsięwzięcia na atrakcyjność
turystyczną miasta
 75% z nich ocenia ten wpływ jako bardzo pozytywny
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Wpływ Bella Skyway Festival na rozwój turystyczny i gospodarczy
miasta. Streszczenie
Badanie objęło losowo dobranych uczestników Bella Skyway Festival, przedstawicieli
branży restauracyjnej prowadzących działalność na terenie Starego Miasta w Toruniu i
przedstawicieli branży turystyczno-hotelarskiej prowadzących działalność w Toruniu.
Badanie wśród uczestników zrealizowano na losowej próbie 934 respondentów metodą
wywiadów bezpośrednich (PAPI). Badanie wśród przedstawicieli branży restauracyjnej
zrealizowano na losowej próbie 52 respondentów, a wśród przedstawicieli branży
turystyczno-hotelarskiej na losowej próbie 38 respondentów. Do realizacji badania wśród
tych grup użyto metody wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród wszystkich grup respondentów
wykazuje, że postrzegają oni Bella Skyway Festival jako wydarzenie, które ma pozytywny
wpływ na rozwój turystyczny i gospodarczy miasta.
Zadowolenie uczestników, wyraża ogólna pozytywna ocena festiwalu, a także dobrze
prezentujące się oceny poszczególnych czynników z nim związanych. Najlepszym
świadectwem pozytywnego oddziaływania festiwalu na rozwój turystyczny miasta jest to, że
niemal wszyscy uczestnicy zadeklarowali, że chętnie polecą Bella Skyway Festival swoim
znajomym, a także sami chętnie powrócą do Torunia.
Pomimo, że festiwal ma zasięg w głównej mierze regionalny, przyciągając przede
wszystkim mieszkańców Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego i ościennych
województw, to wśród uczestników znalazły się również osoby z innych regionów Polski, a
nawet goście zagraniczni. Zwiększenie zasięgu oddziaływania festiwalu na inne regiony jest
możliwe poprzez rozszerzenie działań promocyjnych, które zdaniem badanych były
niewystarczające i swoim zasięgiem obejmowały jedynie Toruń. Bardziej efektywna
promocja festiwalu stanowi szansę na pomnożenie pozytywnego wpływu Bella Skyway
Festival na rozwój turystyczny miasta.
Pozytywne oddziaływanie Bella Skyway Festival dostrzegają także przedstawiciele
branży restauracyjnej i turystyczno-hotelarskiej, którzy są zgodni w ocenie tego wydarzenia
jako zwiększającego atrakcyjność Torunia i służącego lepszej promocji miasta. Objęcie
badaniem tych grup respondentów pozwoliło także na ocenę tego, w jaki sposób organizacja
wydarzenia wpływa na ich sytuację gospodarczą, a przez to na rozwój gospodarczy Torunia.
Dla większości przedstawicieli obu branż objętych badaniem festiwal spowodował wzrost
dochodów w lokalu bądź obiekcie. Wzrost ten był zróżnicowany w poszczególnych
podmiotach, a w niektórych sięgał nawet kilkukrotności przeciętnych dochodów.
Przygotowywania poczynione przez przedsiębiorców analizowanych branż spowodowały
ożywienie także w innych branżach (przede wszystkim handlowej), dzięki większemu
zapotrzebowaniu przedsiębiorców na dostawy towarów. Część badanych przedstawicieli
branży restauracyjnej i turystyczno-hotelarskiej z powodu organizowanego w mieście
festiwalu zdecydowała się na zatrudnienie dodatkowych pracowników.
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