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Łempicka Agentem Roku
Właścicielka biura podróży 24Holiday z powodzeniem sprzedaje wycieczki
wszystkich największych polskich touroperatorów. Jej zaangażowanie
zostało docenione w konkursie organizowanym przez redakcję WT.
Natalia Boniewicz
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N

ajlepszym agentem roku 2017
została Wanda Łempicka,
właścicielka biura podróży
24Holiday w Białymstoku,
które prowadzi wspólnie
z mężem Szymonem. Ogłoszenie wyników
drugiej edycji konkursu Agent Roku, organizowanego przez redakcję „Wiadomości Turystycznych”, odbyło się podczas VI
Ogólnopolskiego Forum Agentów w Warszawie. Patronem konkursu była Mołdawia,
a nominacje przedstawiło sześciu największych polskich organizatorów turystyki.
Do tytułu Agent Roku laureatka została
nominowana już po raz drugi. W tym roku
do konkursu wytypowali ją dwaj touroperatorzy: Neckermann Podróże i Rainbow.
Doceniano nieszablonowość działania
biura 24Holiday, kreatywność właścicieli
i zespołu, profesjonalizm oraz dbałość zarówno o klienta, jak i pracownika. Biuro
osiągnęło również świetne wyniki sprzedażowe, co znajduje odzwierciedlenie w nagrodach od organizatorów, które biuro
24Holiday dostaje właściwie co roku.
Dla właścicielki biura 24Holiday praca
jest pasją. – Każdy kto mnie zna wie, jak
dużo i ciężko pracuję. Na szczęście kocham
swoją pracę – mówi Wanda Łempicka. Jej
zdaniem to właśnie jest sekretem zwycięstwa. – Aby osiągnąć sukces musisz kochać
to co robisz, musi ci to sprawiać radość,
w przeciwnym wypadku bardzo szybko
straci się zapał, kiedy zaczyna się napotykać na swojej drodze jakieś problemy czy
porażki – dodaje agentka roku 2017.
W idealnym dopasowywaniu wycieczek
do potrzeb i zamożności klienta pomaga jej

naturalna empatia i chęć sprawiania ludziom przyjemności. – Staram się być dobrym człowiekiem dla każdego, a w pracy
przyczynia się to do zadowolenia klienta
i turoperatorów. Wierzę, że to, co dobrego
się zrobi drugiemu człowiekowi, po prostu
do ciebie wróci. Wierzę, że ludzie doceniają
zaangażowanie, profesjonalizm i chęć pomocy. Stawiam na bliskość w kontaktach
z klientem i współpracownikami – mówi
Wanda Łempicka. I to wydaje się sprawdzać, gdyż zadowoleni klienci wracają do
24Holiday, turoperatorzy są zadowoleni
ze współpracy, a większość pracowników
biura jest z nim związana od wielu lat, tworząc zgrany zespół świetnie sprzedających
doradców wakacyjnych. – Kiedyś przeczytałam na pewnym portalu społecznościowym
Wanda Łempicka
wpis jednego z pracowników, że od kiedy zaur. 20 lipca 1977, absolczął pracę w turystyce
wentka prawa oraz finanw 24Holiday, to de facto
sów i rachunkowości. Biuro
przestał pracować. Po
prostu zaczął robić to, co
podróży prowadzi z mężem
lubi, co kocha i nie czuje
Szymonem od 2003 r.
nigdy, że jest w pracy –
Poza pracą aktywnie działa
opowiada Wanda Łemw stowarzyszeniu na rzecz
picka.
upowszechnienia w Polsce
Biuro 24Holiday
diety bezglutenowej.
sprzedaje wycieczki
wszystkich wiodących
turoperatorów w Polsce
i wszystkim poświęca tyle samo uwagi.
Pogodzenie chęci spełniania oczekiwań
organizatora oraz klienta nie stanowi dla
właścicielki problemu, ponieważ – jak sama
mówi – oferta nie każdego touroperatora
jest dla każdego klienta, a najważniejszy
jest klient.

MAłopolska

Paszporty KIT-u
ułatwią pracę pilotom
Wprowadzona niemal trzy lata temu
deregulacja zawodu pilota wycieczek
otworzyła drogę do wykonywania tej
profesji osobom bez odpowiedniego
przygotowania i doświadczenia. Obecnie na rynku jest tyle osób realizujących
usługi pilockie, że organizatorom turystycznym dużo trudniej jest weryfikować ich kompetencje. STRONA 9

osat

Google uczy agentów
skuteczności w necie
Google to na naszym rynku najważniejsza wyszukiwarka internetowa, dlatego
trzeba nauczyć się wykorzystywać jej
funkcjonalności, bo dzięki nim można dotrzeć do szerszego grona klientów. OSAT
zorganizował pod koniec listopada szkolenie we współpracy z Google dla swoich
członków. STRONA 10

TT WARSAW

Powrót do Pałacu okazał się sukcesem
Wyjątkową, 25. edycję targów TT Warsaw organizator – MT Targi Polska –
postanowił uczcić przenosząc imprezę
z przestrzeni wystawienniczych przy ul.
Marsa do Pałacu Kultury i Nauki. Wielu
wystawców sugerowało, że impreza
powinna na stałe wrócić do pałacowych
wnętrz. STRONA 8

touroperator

Itaka rozwija usługi
dodatkowe

Odnosząc się do kierunku dalszego rozwoju,
Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, zapowiada,
że Itaka będzie rosnąć, inwestując za
granicą. – Więcej szczegółów na razie
nie zdradzę – odpowiada poproszony
o rozwinięcie tej myśli. Prawdopodobnie
nie chodzi tylko o sprawę z Novaturasem,
która ostatecznie nie doszła do skutku.
STRONA 10

Odjazdowych Świąt Bożego Narodzenia,
najlepiej pod palemką, dużo słońca oraz
niebiańskiego wypoczynku, a w przyszłym
roku mnóstwa kokosów
Życzy w nastroju świątecznym – redakcja
„Wiadomości Turystycznych”
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Rozmowy stolikowe z touroperatorami
zdominował temat współpracy.

Touroperatorzy podkreślają, że
wzrosty sprzedaży u nich to także
lepsze obroty agentów.

forum agentów
Willi Müller, Schmetterling
strona 7

Najważniejsze jest
zbudowanie własnej
marki, którą można
tworzyć poprzez
przynależność do
zrzeszenia przy jednoczesnym zachowaniu niezależności
jako przedsiębiorca.

Italia

Branża

Kronika

Rekordowy sezon włoskiej turystyki

Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska wiceprezesem POT

Agenci bawili się z Best Reisen

Tegoroczne lato było rekordowe dla
włoskiej turystyki – wynika z danych
Ministerstwa Kultury i Turystyki Włoch.
Liczba turystów wypoczywających we
Włoszech od czerwca do sierpnia zwiększyła się o 4 proc., a liczba turystów
zagranicznych – o 5 proc. w porównaniu
z tym samym okresem ubiegłego roku.
Najlepsze wyniki odnotowano w miejscowościach nadmorskich. strona 8

Włosi wracają do Warszawy

Jak zapowiada dyrektor generalny
Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej
(ENIT), Giovanni Bastianelli, Agencja
za kilka tygodni ponownie otworzy
swoje biuro w Polsce. Rozpocznie ono
działalność w pierwszej połowie 2018
roku, najprawdopodobniej w budynku
Włoskiego Instytutu Kultury przy Marszałkowskiej 72 w Warszawie. – Jest to
dowód na to, jak ważna dla włoskiej turystyki jest Polska – komentuje Giovanni
Bastianelli. strona 8

Jędrzejczyk-Wojciechowska będzie
nadzorowała pion odpowiedzialny za
komunikację marketingową. Pion ten,
w związku ze zmianami w POT, będzie
realizował m.in. innowacyjne kampanie
internetowe promujące Polskę jako kraj
atrakcyjny turystycznie. Jędrzejczyk-Wojciechowska jest absolwentką Zarządzania
i Marketingu na UW. Od kilkunastu lat
zajmuje się realizacją i nadzorem kampanii reklamowych i public relations dla
największych korporacji międzynarodowych. strona 8

Marriott największą siecią

Amerykański magazyn „Hotels”
przygotował swoje coroczne zestawienie
największych sieci i marek hotelarskich
na świecie. Pod względem liczby pokoi
liderem został Marriott z 1,16 mln pokoi.
Na drugim miejscu znalazł się Hilton
z blisko 800 tys. pokoi, a na trzecim
IHG z prawie 770 tys. strona 8
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Więcej turystów w regionach

LOT-y działają projektowo

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej nie przewiduje dofinansowania projektów związanych z promocją turystyki, co
dla części ROT-ów stanowi duże utrudnienie
w codziennej działalności. Jeśli dodać do
tego deszczowe lato czy zawirowania na
najwyższych szczeblach władz związanych
z zarządzaniem polską turystyką, można
byłoby sądzić, że 2017 r. będzie dla ROT-ów
skazany na straty. Nic bardziej mylnego.
Regionom nie tylko udało się zrealizować
zaplanowane działania, mogą się też
pochwalić wzrostami w liczbie odwiedzających je turystów. strona 13

Choć w działalności, statusie LOT-ów
nie nastąpiły żadne rewolucyjne zmiany
wydaje się, że ten rok może być
początkiem nowego, m.in. za sprawą
powołanego w lutym Ogólnopolskiego
Porozumienia LOT – organizacji, która
za cel stawia sobie wzmocnienie
roli LOT-ów w systemie promocji
turystycznej. Stowarzyszenie już
odnotowuje pierwsze sukcesy. Po
pierwsze jako organizacja zrzeszająca
kilkadziesiąt LOT-ów możemy mówić
jednym głosem; po drugie ten głos jest
wreszcie wysłuchiwany strona 14
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Best Reisen Group zaprosił swoich agentów i współpracowników do wspólnej
zabawy w warszawskim klubie Bank.
Impreza odbyła się przy okazji targów TT
Warsaw – tradycją już jest, że w tym czasie
przedstawiciele biur agencyjnych z całej
Polski spotykają się, by wspólnie bawić się
do białego rana. strona 20
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Sukces goni s
To był dobry rok,
a jeszcze lepszy
przed nami –
twierdzili wszyscy.
Sezon zakończył się
17-proc. wzrostem
liczby klientów!

Elegancka Grecka Panorama

Impreza, w której w tym roku udział wzięli
wystawcy Greckiej Panoramy, była zupełnie inna od zeszłorocznej. Tym razem na
gości czekała elegancka kolacja serwowana w hotelu Bellotto, w którym dzień
wcześniej odbyły się warsztaty dla branży
MICE i konferencje dla przedstawicieli przemysłu spotkań. strona 20

25-lecie OTI Holding

Ukraińskie biuro podróży Taor-Karpaty może
nie zajmowało dużego stoiska, ale przyciągało zwiedzających uśmiechem i energią.
strona 20

Ewa Kubaczyk,
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystycznych”

poradnia
Święta w relacjach
z klientem
Wysyłanie świątecznych pocztówek
to tradycja, która w cyfrowym świecie
powoli idzie w zapomnienie. Fakt,
że kartki z życzeniami nie są już tak
popularne, może jednak zadziałać na
korzyść agentów turystycznych. Świąteczna kartka z życzeniami to jeden
z najtańszych sposobów budowania
relacji z klientami i dotarcia do nich
w chwili, kiedy touroperatorzy mocno
zachęcają do zakupu kolejnych wakacji w ramach wczesnej rezerwacji.
strona 18
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Chcemy przypominać o tych
pięknych czasach,
kiedy Wisła bardziej łączyła niż
dzieliła.

fot. Michał Mutor
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Agenci muszą wziąć odpowiedzialność za ofertę

Alicja Dąbrowska,
dziennikarka
„Gazety Wyborczej”

Barometr

Barometr

Pierwszy miesiąc nowego roku turystycznego już za nami. Z biurami podróży
wyjechało o kilka procent więcej klientów
niż w listopadzie 2016 r. Najpopularniejsze
kierunki ubiegłego sezonu Grecja, Hiszpania i Bułgaria. strona 19

Ostatnie sesje na rynkach finansowych
przyniosły widoczne ochłodzenie nastrojów
wśród inwestorów. Zwyżki na najpopularniejszej kryptowalucie kontrastowały
z kontynuacją spadków na amerykańskich
indeksach oraz zniżką eurodolara. strona 19

Z DRUGIEJ STRONY

sukces, czyli podsumowanie

Z

bliża się okres podsumowań, taka to
i pora roku. Dla Wiadomości takim podsumowaniem zwykle jest listopadowe
Forum Agentów i debata touroperatorów,
na której prezesi i wiceprezesi największych
polskich organizatorów omawiają aktualne problemy ogólnoturystyczne, jak i te bardziej szczegółowe (po szczegóły zapraszam na stronę 6).
Również w tym roku debata przebiegała
w sympatycznej atmosferze, choć nieco zgrzytów uparcie wprowadzał nasz moderator i felietonista WT, dociekliwie dopytując się o kwestie
nie do końca wygodne dla organizatorów, jak
np. o umowy z Lidl Podróże, limity, kierunki
rozwoju sieci sprzedażowych etc. etc. No ale
na tym w końcu polega jego rola. Tak jak rolą
prezesa Krzysztofa Piątka było łagodzenie nastrojów i uspokajanie, że będzie dobrze, a może
nawet lepiej.
Tak też podsumować można debatę, a przynajmniej tę cześć, która dotyczyła kondycji biur
podróży w mijającym roku. To był dobry sezon,
a jeszcze lepszy przed nami – twierdzili wszyscy.
Krzysztof Piątek, który występował także w roli
prezesa Polskiego Związku Organizatorów
Turystyki (PZOT) przytoczył liczby, z których
wynikało, że tegoroczny sezon zakończył się
17-procentowym wzrostem liczby klientów. Ich
liczba zwiększyła się też, jak dotąd, o 20 proc.
w odniesieniu do oferty na 2018 rok. Piotr Henicz nie tylko cieszył się z dobrego wyniku lata,
zapewniał też, że program zimowy sprzedaje
się równie dobrze, a touroperator prowadzi już
zaawansowane prace nad sezonem 2018/2019.

Grecos w osobie Janusza Śmigielskiego cieszył
się, że ponownie uciekł Rainbowowi o parę
punktów procentowych. Choć nieco chwały
z tego tytułu dostało się także Grecji, która popularnością bije na głowę pozostałe kierunki.
Zadowoleni byli także agenci – bo mocno poprawiły się ich wyniki, niektórych o 50, a nawet
o 100 proc. Wezyr Holidays i Marcin Tułaczko
cieszyli się z powrotu Turcji, która odrobiła
straty z 2015 roku i ma ambitne plany na rok
przyszły.
My tu o Forum, ale inni również zabrali się
za podsumowania. O sukcesie polskiej turystyki mówił na przykład minister Bańka, który
podliczył dwa lata dobrej zmiany w sporcie
i turystyce. Okazało się, że tu też jest się z czego
cieszyć, wszystko idzie w górę, ogólnopolska
akcja „Polska zobacz więcej – Weekend za pół
ceny” zyskuje na popularności. O ile za sukces
można uznać udział 500 przedsiębiorców, skoro
mamy ich w Polsce kilkanaście tysięcy.
Rok funkcjonowania TFG też zasłużył na
podsumowanie, choć na razie odkładane
składki nie wpłynęły na zmniejszenie pierwszego filaru zabezpieczeń, na co liczyli organizatorzy. No i na koniec wielkie podsumowanie TT
Warsaw, bo po 25 latach jest do czego wracać
i z czym się porównywać. Realia się mocno
zmieniły, niektóre skronie przyprószyła siwizna,
ale Pałac Kultury wciąż stoi i nawet specjalnie nie wypiękniał. Najważniejsza jest jednak
lokalizacja i sentyment, co pokazała zarówno
frekwencja, jak i liczebność wystawców przyciągniętych wspomnień czarem.

Skąd się wzięła turystyka

A
Przybieżeli
do Betlejem
pasterze” – no
i mamy event
o znacznej
randze, dobrze
zareklamowany
i objęty patrona
tem władz.

Podyskutuj o tym na Facebooku
www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Tomasz Rosset,
ekspert turystyczny

OKIEM EKSPERTA

Wisła to dobra polska marka

D

obiega końca 2017 r., Rok Rzeki
Wisły. To była przede wszystkim bardzo warszawska inicjatywa, ale myślę,
że można by ją wciąż propagować, jak Polska
długa i szeroka. Jako warszawiance z importu
(w stolicy od trzech dekad) mnie kojarzyć się będzie ów mijający rok przede wszystkim z serią
wspaniałych inicjatyw i promujących je plakatów, które zawisły w mieście (to były jedynie
wybrane, zwycięskie prace wyróżnione w konkursie). Muszę przyznać, że w moim przypadku
owa plakatowa akcja promocyjna – za sprawą
niesamowitych form i kolorów – odniosła wyjątkowy skutek.
Był więc list w butelce z napisem „Kocham
cię Wisło”, wioślarze i kajakarze na falach
Królowej Rzek, wystający z wody ogon syreny, warszawskie stylizowane mosty na tle
kostiumu kąpielowego bikini, uniesiona ręka
z kciukiem w górze... Plakaty są tak bardzo
pomysłowe i przemawiające do wyobraźni,
że nie sposób było ich nie zauważyć (zresztą
wciąż wiszą na mieście). Oczywiście nie tylko
za ich sprawą bywanie nad rzeką stało się
modne...
Rok Rzeki Wisły Sejm ogłosił 22 czerwca
2016 r. na wniosek oddolnej inicjatywy społecznej. „Chcemy przypominać o tych pięknych czasach, kiedy Wisła bardziej łączyła niż dzieliła.
Chcemy realizacji wspólnych programów de-

by przyciągnąć turystów, warto stworzyć
wydarzenie, czyli, jak lubią mówić marketingowcy,
event. Jeżeli nada mu się odpowiednią rangę,
szeroko rozreklamuje, uzyska patronaty i przychylność
władz, to ludzie będą walić drzwiami i oknami. Kwitnie
wówczas turystyka krajowa, rozwija się turystyka
przyjazdowa, a hotelarze zacierają ręce i liczą zyski,
ponieważ miejsc noclegowych brakuje i są na wagę
złota. Brzmi znajomo? „W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył
się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się wiec wszyscy, aby się dać zapisać” – no
i mamy event o znacznej randze, dobrze zareklamowany
i objęty patronatem władz. „Przybieżeli do Betlejem
pasterze”, albo też, według innych źródeł, „udali się tam
z pośpiechem”, czyli sprawdza się teza dot. turystyki
krajowej. Jednocześnie dostrzegamy popularyzację
turystyki wśród ludności z terenów wiejskich. Ponadto,
skoro przybieżeli, to mamy także połączenie z turystyką
aktywną. „Trzej królowie jadą z królewską paradą,
z dalekiej krainy” – to już ewidentne nawiązanie do
turystyki przyjazdowej i zarazem podniesienie rangi
imprezy, gdyż przybywający reprezentują segment VIP.
A tymczasem niektórych przybyszów zakwaterowano
„w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.
Jak widać wszystkie miejsca, nie tylko w hotelach, ale
i innych obiektach noclegowych, były zajęte. Można
roboczo przyjąć, że opisane wydarzenie stanowiło
dodatkowo zalążek agroturystyki. Czy takie właśnie były,
przyjmowane z przymrużeniem oka, początki turystyki?
Uśmiechnijmy się i w te jakże turystyczne święta
Bożego Narodzenia, pachnące choinką, szeleszczące
papierem z rozpakowanych prezentów, smakujące
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, przywołujące
wspomnienia z dzieciństwa, znajdźmy chwilę na zadumę
oraz refleksję i w naszym zagonionym, pędzącym na
złamanie karku świecie odnajdźmy, choć na chwilę, coś
od wieków zaklętego w tym czasie. Magię Świąt.

dykowanych Wiśle. Wspólnie budujemy markę
Wisły – bo to dobra, polska marka!” – można
było przeczytać w uzasadnieniu.
Nie wiem, jaki oddźwięk idea ta zyskała
w całej Polsce, ale na warszawskim podwórku gołym okiem widać efekty nowego
podejścia do naszego narodowego skarbu,
jakim jest ostatnia wielka dzika rzeka w Europie. Zwłaszcza od wiosny do jesieni po
prostu nie wypada się nad nią nie pokazać
– obojętnie, na którym brzegu, tym dzikim,
praskim (gdzie i ja mieszkam), czy tym kulturalnie zabudowywanym dzięki wciąż nowym
stołecznym projektom (vide coraz dłuższe
bulwary). Na wiślanych wodach przybywa
wioślarzy i kajakarzy, a coraz więcej znajomych ma ochotę na choćby jednodniowy
spływ. Do niedawna na zamku Królewskim
w Warszawie można zaś było oglądać wystawę „Być jak Canaletto” – wyróżnionych
amatorskich malunków i rysunków z Wisłą
w tle. Zorganizowano nawet cykl zajęć edukacyjnych „O Wiśle dla przedszkolaków”.
Jednym słowem okazało się, że Wisła
ma szalony potencjał i że w sumie naprawdę niewiele trzeba, by korzystać zeń
na okrągło. Kończy się rok rzeki Wisły,
ale płynie ona nadal. Do zobaczenia nad
jej brzegami w myśl hasła „Cztery pory
Wisły”.

W obiektywie

PIT na pustyni. Czy Beduini wiodący koczowniczy tryb życia na pustyni mają lżejszy żywot,
niż polscy przedsiębiorcy, którzy od przyszłego roku będą podlegali przepisom ustawy o imprezach turystycznych, dającej już dziś duże pole do interpretacyjnego popisu? Zastanawiali
się w czasie kolacji beduińskiej przedstawiciele władz PIT – prezes Paweł Niewiadomski i wiceprezes Grzegorz Chmielewski – przebywający w Egipcie na kongresie Izby. MO
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Sporo pracy przed nami
Polacy odwiedzają Chorwację głównie w sezonie letnim. Celem Agnieszki Puszczewicz, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej
jest przekonanie ich do pojechania do kraju także wiosną i jesienią oraz wypróbowania wakacji innych niż typowe plażowanie.

Przez ostatnie lata
chorwackie DMC
intensywnie pracowały nad rozwojem
specjalistycznych
produktów turystycznych. Już
w 2018 roku zaprosimy polskich
przedsiębiorców na
trzy specjalistyczne
warsztaty B2B.

Podyskutuj
o tym
na Facebooku
www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

ostatnie Rozmowy WT
• Emilian Dzugas, prezes Narodowego
Stowarzyszenia Turystyki Przyjazdowej Mołdawii, „Mamy zielone
światło”.
• Ivana Magátova, dyrektor generalna
departamentu turystyki w Ministerstwie Transportu i Budownictwa,
„Zmieniamy oszczędzając”
• Dirk Foeste, przewodniczący Komisji
do spraw Cyfryzacji DRV, „Wiedzę
czerpiemy od Google”
• Ralf Hieke, wiceprezes Niemieckiego
Związku Turystycznego DRV, „Rejsy
nakręcają obroty”
• Zoltán Guller, prezes Węgierskiej
Agencji Turystycznej Magyar Turisztikai, „Doceniamy krajowy rynek”
• Nikolina Angelkova, minister turystyki Bułgarii, „Bułgaria to nie tylko
plaża”

W tym roku Chorwacja odniosła turystyczny
sukces, na który wpływ miały także przyjazdy
z Polski. Jak te statystyki wpisują się
w strategię rozwoju turystyki?
Rok 2017 był dla Chorwacji rekordowy pod
wieloma względami. Najlepszy przykład
to fakt, że 100 mln noclegów zaplanowane
w Strategii rozwoju chorwackiej turystyki do
roku 2020 osiągnęliśmy już na jesień 2017.
Polaków przyjechał do Chorwacji prawie
1 mln. Od kilku lat obserwujemy, że co roku
przyjeżdża ich coraz więcej. Bez względu na
rewelacyjne wyniki, mamy jeszcze sporo pracy
do wykonania.
Rozumiem, że postawiono przed Panią nowe
cele. W jaki sposób chce je Pani osiągnąć?
Chorwacja jest doskonale znana w Polsce
z krystalicznie czystego morza, przepięknej
przyrody i słońca. Moim zadaniem jest
pokazanie, że ten kraj to dużo więcej –
bogata i ciekawa historia, światowej klasy
zabytki, multikulturowa tradycja, ponad 300
autochtonicznych gatunków winorośli i pyszne
jedzenie! Dieta śródziemnomorska została
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Chorwacja to również znakomici
ludzie, jak Nikola Tesla, Slavoljub Penkala czy
drużyna vatrenih (chorwacka reprezentacja
w piłce nożnej). Niezwykłe historie, jak ta
o krawacie czy cesarzu rzymskim, który poszedł
na emeryturę. To również sympatyczny biały
pies w czarne łatki – Dalmatyńczyk. Naszym
celem jest pokazać Chorwację z zupełnie nowej
perspektywy i stworzyć kolejny powód do jej
odwiedzenia, dlatego będziemy spotykać się
i z branżą i z naszymi gośćmi, współpracować
z dziennikarzami i blogerami.
Jak rosnąca liczba gości z zagranicy zmienia
turystykę w Chorwacji?
Ogromna popularność Chorwacji mobilizuje
Chorwatów do jeszcze bardziej intensywnej
pracy nad jakością usług. Biura podróży
i hotele nie tylko specjalizują się, ale również
wprowadzają certyfikaty zrównoważonego
rozwoju turystyki Travelife. Wiele z nich
może się pochwalić certyfikatem jakości
ISO 9001:2015. Pracują ponadto nad
różnorodnością usług. Nie od dziś wiadomo,
że dla gości najważniejsze są doznania i emocje,
z którymi wracają z wakacji.
Jak zmienia się baza noclegowa w Chorwacji?
Do tej pory kraj kojarzony był raczej
z zakwaterowaniem w pensjonatach
i w kwaterach prywatnych, tymczasem koncerny
turystyczne inwestują tam we własne hotele.
To prawda, Chorwacja faktycznie kojarzona
jest w Polsce z pensjonatami i apartamentami.
Szkoda, bo to tylko jedna część tamtejszej
bazy noclegowej. W ostatnich latach bardzo
intensywnie lokuje się kapitał w hotele. Bardzo
wiele starych obiektów zostało zupełnie
wyremontowanych, a ich standard podwyższony
do 4 i 5 gwiazdek. Inwestuje się również
w małe, luksusowe hotele butikowe. Jednym
słowem standard chorwackiej bazy noclegowej
jest dzisiaj na światowym poziomie!
Chorwacja zaczyna borykać się z problemem
zbyt wielu przyjazdów, przykładem może być
Dubrownik – w jaki sposób kraj zamierza
rozwiązać ten problem?
Dla Chorwacji najważniejsze jest
bezpieczeństwo i zadowolenie odwiedzających,
dlatego pracują intensywnie nad wydłużeniem
sezonu turystycznego i dyspersją gości.
Chorwacja jest piękna nie tylko w lecie. Ci,
którzy zdecydują się ją odwiedzić na jesień czy
wiosną odkryją jej niezwykłą różnorodność
i magię. Dzięki całorocznym lotom z Warszawy

do Zagrzebia, do Chorwacji można wyjechać
również na weekend. Jestem pewna, że bajkowy
adwent w tym mieście zachwyciłby wielu!
Jak ocenia Pani szansę na wprowadzenie
na stałe połączeń czarterowych z Polski do
Chorwacji?
Stałe czartery to suwerenne decyzje
polskich biur podroży. Naszym zadaniem,
jako przedstawicielstwa Chorwackiej
Wspólnoty Turystycznej, jest zapoznanie
ich z lokalną ofertą. Praktyka pokazuje,
że gość, którzy przyjeżdża do Chorwacji
w sposób zorganizowany otrzymuje
bardziej kompleksową usługę. Przez
ostatnie lata tamtejsze DMC intensywnie
pracowały nad rozwojem specjalistycznych
produktów turystycznych. Przygotowały
świetną i nietuzinkową ofertę, którą
chcemy zaprezentować polskim biurom
podróży. Już w 2018 roku zaprosimy je na
trzy specjalistyczne warsztaty B2B. Jeden
poświęcony ogólnej turystyce wraz z częścią
specjalistyczną z turystyki młodzieżowej
i aktywnej, drugi branży MICE i trzeci
nautyce oraz turystyce luksusowej. Mam
szczerą nadzieję, że między innymi dzięki tym
działaniom polskie biura podróży z czasem
poszerzą swoją ofertę w stosunku do Chorwacji
również na późną jesień i wczesną wiosnę.
Czy istnieją jakieś plany dotyczące rozwoju
połączeń lotniczych tanimi liniami
i rozkładowymi z Polski do Chorwacji?
Tak, pracujemy nad tym intensywnie i mam
szczerą nadzieję, że w swoim czasie będę
mogła się podzielić dobrymi nowinami.

Jak zmieniły się zwyczaje turystów z Polski
podróżujących do Chorwacji na przestrzeni
ostatnich lat?
Obserwujemy, że goście z Polski coraz częściej
wybierają samolot jako sposób dotarcia do
Chorwacji oraz dobrej klasy hotele. Jest również
bardzo duża grupa naszych rodaków, którzy
podróżują do Chorwacji samochodami. Bez względu
na to, w jaki sposób goście docierają na miejsce,
zazwyczaj zostają minimum siedem nocy. Polacy
lubią Chorwatów, a Chorwaci Polaków. Problemu
nie stanowi też język – albo w kombinacji polskochorwackiej z dużą ilością śmiechu, albo perfekcyjnie
po angielsku. Urlop to niezwykły czas, kiedy wszyscy
chcą odpocząć. Czasem goście decydują się zrobić
coś nietypowego, o czym w domu pewnie by nie
pomyśleli. Odwiedzający bardzo chwalą dodatkowe
atrakcje dostępne na miejscu, jak rowery, rafting
czy quady, które pozwalają w atrakcyjny sposób
wypełnić czas. Coraz częściej decydują się na
odkrywanie historii, zwiedzając z przewodnikiem
czy odwiedzając muzea. Rozsmakowali się również
w lokalnej kuchni.
Dziękuję za rozmowę
Marzena German

Curriculum vitae
Agnieszka Puszczewicz, absolwentka Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat z nauk politycznych obroniła
na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych. Od 1995 roku związana z Chorwacją. Do
30 września 2017 dyrektor Biura Podróży w Chorwacji, od
1 listopada br. dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej
Wspólnoty Turystycznej w Polsce.
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Targi to okazja do wymiany doświadczeń

Z Marleną Fijałkowską-Kowalską, koordynatorem
targów GLOBalnie w Katowicach, rozmawiamy
o zmieniających się trendach w turystyce i ich wpływie
na imprezy targowe.

Targi GLOBalnie organizowane są od ponad 20 lat. Jak
w tym czasie zmieniała się impreza?
Targi turystyczne, by z sukcesem przyciągać
wystawców i zwiedzających, muszą dopasować się
do bieżących trendów obserwowanych w branży.
Dzięki temu, że stale śledzimy zmiany w zwyczajach
podróżniczych Polaków, nasza impreza każdego roku
przyciąga ponad osiem tysięcy osób szukających
pomysłów na bliskie i dalekie wyjazdy. Wśród
wystawców niezmiennie pojawiają się miasta,
regiony i kraje, które zachęcają do ich odwiedzenia.
Touroperatorzy i agenci turystyczni mogą w czasie
targów GLOBalnie nie tylko zaprezentować swoją ofertę,
ale także poznać preferencje nowoczesnych turystów,
by jeszcze precyzyjniej przygotowywać swoją ofertę.
Nie bez znaczenia jest, jak zawsze, możliwość
nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
poszerzenia oferty i wymiany informacji z kolegami
z branży. Z kolei klienci mają okazję zapoznać się nie
tylko z propozycjami typowych touroperatorów, ale
także firm specjalizujących się w ofercie aktywnej, na
przykład żeglarskiej. Podsumowując, na GLOBalnie
spotkać można się z ponad 200 wystawcami
turystycznymi.
GLOBalnie odbywają się wczesną wiosną, inne
imprezy tego typu na przestrzeni ostatnich lat zmieniły
termin swoich edycji. Czy marzec to dobry okres na
organizację targów turystycznych?
Jak najbardziej. Najbliższa edycja targów odbędzie
się w dniach 23-25 marca 2018 roku, czyli tuż przed
otwarciem sezonu wakacyjnego. To nadal dobry czas
na prezentację oferty, wiele osób wówczas szuka
pomysłów na wyjazdy, nie tylko typowo wakacyjne, ale
też na krótsze wypady, na które Polacy coraz chętniej się
wybierają przy okazji długich weekendów i świąt.

Jakie atrakcje przygotowaliście Państwo
na najbliższą edycję?
Zarówno na zwiedzających jak i wystawców
czeka spora dawka atrakcji i imprez towarzyszących
targom. W pierwszym dniu, czyli 23 marca 2018 r.
zapraszamy wystawców na konferencję branżową
„Turystyka przyszłości”, nad którą w tym roku
patronat medialny objął portal Onet. Branża zmienia
się jak w kalejdoskopie. Jeszcze kilkanaście lat temu

najchętniej wyjeżdżaliśmy z plecakiem, na kajaki lub
pod namiot, później rozmiłowaliśmy się w typowych
wakacjach na plaży. Dziś coraz większą furorę robi tak
zwane „slow travel”. Bardziej doceniamy kontakt z naturą,
bezpośrednią możliwość poznania kultury zwiedzanego
kraju czy regionu. Z drugiej strony triumfy święcą szybkie
i krótkie wypady do miast i na ciekawe wydarzenia.
Klienci, szukając inspiracji i rezerwując wycieczki,
chętniej i odważniej korzystają z internetu, aplikacji
ułatwiających podróżowanie oraz innych rozwiązań
technologicznych. Inny trend to zamiana wielkich resortów
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na butikowe hotele. Do łask powracają kempingi, które nie
przypominają skromnych pól namiotowych z poprzednich
dekad. Dziś to całe miasteczka wakacyjne z pełną
infrastrukturą, atrakcjami sportowymi i profesjonalnymi
animacjami. W czasie targów będzie też okazja do
wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących budowania
marki turystycznej oraz pisania przewodników
przyszłości. Dlatego właśnie na GLOBalnie wymienimy
doświadczenia, porozmawiamy o potrzebach turystów
i o rozwiązaniach, jakie dają nasi wystawcy.
A jakie atrakcje czekają na zwiedzających?
Nowością edycji 2018 będzie Festiwal Podróżników
oraz Małych Podróżników. Będzie można spotkać się
między innymi z Janem Melą, Marcinem Dobasem,
Zdzichem Rabendą, Basią Salamon-Szympruch, Anną
Jaklewicz, Szymonem Radzimierskim oraz Nelą Małą
Reporterką. Ciekawą ofertę przygotowali także nasi
wspaniali partnerzy. Miłośnicy rozrywki będą mogli
miło spędzić czas korzystając z atrakcji Parku Rozrywki
Legendia, część poświęconą edukacji poprowadzi
Muzeum Śląskie, gospodarzem strefy sportu będzie
Everest Climbing. Nie zabraknie atrakcji, warsztatów
oraz konkursów z nagrodami. Już teraz zapraszamy
na Wyspę Relaksu, którą przygotujemy wspólnie
z Palmiarnią w Gliwicach. Po intensywnym zwiedzaniu
będzie można poczuć się jak na wakacjach i odpocząć
pośród palm. Oprócz tego Kolejkowo umili czas
najmłodszym, fanów gier terenowych zapraszamy
do wzięcia udziału w Questingu, a miłośników gier
planszowych do spróbowania sił w grze „Targi. Taktyka.
Okazja”. Regionami partnerskimi edycji 2018 są
województwo świętokrzyskie oraz Dolny Śląsk. Już dziś
zapraszam wszystkich serdecznie na targi GLOBalnie.

6 forum Agentów
KALENDARIUM
Styczeń
5 –7.01.2018 – Tourisma & Caravaning, Magdeburg, Niemcy,
organizator: Messe Magdeburg, www.expotecgmbh.de
10 –14.01.2018 – Vakantieberus Tourism and Recreation
Fair, Utrecht, Holandia,
organizator: Royal Dutch
Jaarbeurs Exhibition & Convention Centre, http://www.
vakantiebeurs.nl
11 –14.01.2018 – Ferien-Messe
Wien, Wiedeń, Austria, organizator: Reed Exhibition Messe
Wien, RELX Group, www.
ferien-messe.at
12 –14.01.2018 – Targi Turystyczne Reiselivsmessen 2018,
Oslo, Norwegia, organizator:
On-Site Norway AS, reiselivsmessen.no
17 –21.01.2018 – FITUR
Międzynarodowe Targi Turystyczne, Madryt, Hiszpani,
organizator: IFEMA - Feria de
Madrid, www.ifema.es
17.01.2018 – Warsztaty branżowe Matka Workshop Day
2018, Helsinnki, Finlandia, organizator: Messukeskus Helsinki
18 –21.01.2018 – MATKA
Nordic Travel Fair, Helsinki,
Finlandia, organizator: The
Finnish Fair Corporation,
matka.messukeskus.com
25 –28.01.2018 – EMITT East
Mediterranean Int’l Tourism
and Travel Exhibition, Stambuł,
Turcja, organizator: Tüyap Fair
Convention and Congress Center, www.emittistanbul.com
Luty
9 –11.02.2018 – Tour Salon
Tagi Regionów i Produktów
Turystycznych, Poznań, organizator: Międzynarodowe Targi
Poznańskie, www.tour-salon.pl
23 –25.02.2018 – Międzynarodowe Targi Turystyczne
Wrocław, Hala Stulecia, Wrocław, organizator: MTT, Dolny
Śląsk, www.mttwroclaw.pl

Agenci biorą odpowiedzialno
Touroperatorzy dobrze oceniają minione lato i podkreślają, że wzrosty
sprzedaży u nich to także lepsze obroty agentów. Ale i odpowiedzialność.
Marzena German
Debata kończąca VI Ogólnopolskie Forum Agentów Biur
Podróży jak zwykle spotkała
się z dużym zainteresowaniem.
Uczestnikami rozmowy prowadzonej przez Tomasza Rosseta
byli Piotr Henicz, wiceprezes
Itaki, Andrzej Tokarczyk, dyrektor sieci sprzedaży w Rainbow,
Janusz Śmigielski, wiceprezes
Grecos Holiday, Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Podróże
i Marcin Tułaczko, dyrektor
w Coral Travel Wezyr Holidays
(CTWH).

TFG mało znany

Touroperatorzy podsumowali
miniony sezon letni i potwierdzili, że należy zapisać go po
stronie udanych. Odnieśli się
także do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który został
wprowadzony ponad rok temu.
Krzysztof Piątek ma nadzieję, że
coraz większe zasoby finansowe
TFG pochodzące ze składek organizatorów przyczynią się do
obniżenia opłat na pierwszy filar
zabezpieczeń, który jest bardzo
kosztowny. Piotr Henicz dodaje,
że nadal nie znikły obawy, które
Itaka zgłaszała już na etapie
tworzenia Funduszu odnośnie
nieuczciwych organizatorów:
że swoją działalnością zagrożą
dobremu imieniu pozostałych
firm. Wiceprezes Itaki uważa, że
świadomość istnienia drugiego
filaru zabezpieczeń jest wśród
polskich turystów nadal bardzo
niska, a winę za to po części ponoszą sami organizatorzy, którzy również powinni włączyć się
w prowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie.

Limity to sprawa wszystkich

Jednym z tematów powracających w czasie kolejnych debat,
były limity obrotów nakładane
przez touroperatorów na agentów. W ostatnim czasie wiele
dyskusji i kontrowersji wywołała
decyzja Itaki o narzuceniu biurom wielkości sprzedaży rejsów
wycieczkowych po Wyspach Kanaryjskich. Piotr Henicz uważa,
że agenci powinni utożsamiać
się ze swoim partnerem i wspomagać go też w chwilach, kiedy
potrzebuje wsparcia. – Skoro wyczarterowaliśmy statek na pięć
miesięcy, na 650 osób, to prosimy Państwa o pomoc – mówi
Piotr Henicz i dodaje, że wierzy,
iż oferta przyjmie się na rynku
i będzie się dalej rozwijać.

Współodpowiedzialność agentów

Jego zdaniem agenci powinni
ponosić współodpowiedzialność
za wprowadzanie nowych produktów, bo to także zwiększa ich
atrakcyjność jako sprzedawców
wobec klientów. Właśnie dlatego
Itaka zamierza wprowadzać analogiczne rozwiązania dla innych
produktów. Wyniki sprzedaży
osiągnięte w czasie takich akcji
mają być brane pod uwagę przy
planach na kolejne sezony i wysokości prowizji. – Chcemy, żebyście
się z nami utożsamiali – konkluduje Piotr Henicz.
W podobnym tonie wypowiedział
się Andrzej Tokarczyk, mówiąc, że
Rainbow, planując ofertę na kolejne sezony, musi mieć pewność,
że agenci pomogą mu w sprzedaży.
Za przykład podał wprowadzenie
czarterów do Brazylii i Panamy,
jednocześnie zaapelował do agentów, by starali się oferować te
produkty, bo dobre wypełnienie
miejsc zapobiegnie odwoływaniu

terminów. Janusz Śmigielski odpowiadając na problem limitów, tłumaczył, że agenci muszą planować
wzrosty swojego biznesu. – Jeśli
biuro nie rośnie, to się cofa – mówi
i dodaje, że zewnętrzna sieć sprzedaży dobrze zarabia na współpracy
z Grecosem.

Limity zależą od sieci

niż marża organizatora.
Agenci zaproponowali, by touroperatorzy wliczali do limitów
sprzedaży imprezy anulowane
przez nich samych. Często są to
wysokie kwoty, które później decydują o tym, czy założony limit
został osiągnięty. Choć organizatorzy deklarowali, że w sytuacjach granicznych są skłonni
do rozmów, to z drugiej strony
podkreślali, że kiedy dokładają
kolejne samoloty w czasie sezonu, nie zwiększają wymagań
odnośnie wielkości sprzedaży.

Z kolei Marcin Tułaczko tłumaczył, że CTWH planując rozwój produktu, bierze pod uwagę
liczbę współpracujących agentów
na danym obszarze. Wzrosty limitów są tym większe, im więcej
samolotów lata z danego regionu.
Krzysztof Piątek podkreślał z kolei,
że touroperator wprowadzając na
rynek kolejny czarter, podejmuje
ogromne ryzyko finansowe, często kalkulując cenę imprezy tak,
że prowizja agencyjna jest wyższa

Lidl Podróże – agent jak każdy inny

Sporo emocji wywołał temat
współpracy touroperatorów
z Lidl Podróże. Andrzej Tokarczyk
podkreślał, że to eksperyment,
a sprzedaż generowana przez
tego agenta stanowi niewielką

WAŻNE TERMINY
MINĄŁ TERMIN
10 listopada 2017 – minął termin
zgłoszenia udziału w targach Tour
Salon w Poznaniu. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane
w miarę dostępności powierzchni
wystawienniczej.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
15 stycznia 2018 – mija termin zgłoszenia do konkursu New Tech – New
Travel organizowanego przez Polską
Organizację Turystyczną. Więcej informacji i sylwetki ubiegłorocznych laureatów na stronie www.new.travel.pl.

CTWH planując rozwój
produktu bierze pod
uwagę liczbę współpracujących agentów na danym
obszarze.

Lidl Podróże nie jest żadnym zagrożeniem dla sieci
agencyjnej. Ta oferta jest
skierowana do mniej wymagających klientów.

Agenci powinni ponosić odpowiedzialność za wprowadzanie nowych produktów,
bo to zwiększa ich atrakcyjność jako sprzedawców.

Mam nadzieję, że coraz większe zasoby finansowe TFG
przyczynią się do obniżenia
opłat na pierwszy filar, który
jest bardzo kosztowny.

Marcin Tułaczko, CTWH

Andrzej Tokarczyk, Rainbow

Piotr Henicz, Itaka

Krzysztof PIątek, Neckermann Podróże

KRYNICA

SŁOWACJA

Kolej prowadząca na szczyt góry
Parkowej w Krynicy Zdroju ma już
80 lat. Była drugą koleją górską w Polsce i pierwszą typu linowo-terenowego.
Tylko w pierwszym roku działalności
z nowatorskiej atrakcji skorzystało
ponad 145 tys. osób. MO

8 grudnia w samym sercu słowackich
Wysokich Tatr już po raz 5. otwarta została
Tatrzańska Świątynia Lodowa, czyli lodowy
kościół z elementami przyrody tatrzańskiej
autorstwa Adama Bakoša. Wydarzenie to
rozpoczęło zimowy sezon turystyczny w słowackich Wysokich Tatrach. MO

ność za ofertę

Schmettrerling

Biura agencyjne mają przed sobą
obiecującą przyszłość
Agenci nie powinni opierać swojej pozycji rynkowej na jednym touroperatorze.
Marzena German

W

część obrotu touroperatora. Według dyrektora z Rainbow Lidl
Podróże nie jest żadnym zagrożeniem dla sieci agencyjnej. Oferta
dla niego przygotowana jest skierowana do mniej wymagających
klientów, którzy uzupełnią grupę
docelową organizatora. Krzysztof Piątek podkreślał, że sprzedaż wycieczek przez detaliczne
sieci handlowe to żadna nowość.
W Niemczech taka współpraca
funkcjonuje od lat, a Lidl-Reisen
jest jednym z agentów Thomasa
Cooka.
Krzysztof Piątek przyznał też,
że nie widzi różnicy między ofertą
tworzoną dla Lidl Podróże a dla
agenta na specjalne zapytanie, na
przykład przez dział grup.

Wszędzie ta sama cena

Agenci muszą planować
wzrosty swojego biznesu.
Jeśli biuro nie rośnie, to się
cofa. Sieć dobrze zarabia na
współpracy z Grecosem
Janusz Śmigielski, Grecos Holiday

Inne zdanie na ten temat ma
Piotr Henicz, który uważa, że należy rozróżniać między klientem
incentive a indywidualnym. Jego
deklaracja, że w każdym kanale
sprzedaży musi obowiązywać ta
sama cena, została nagrodzona
brawami z sali.
Wiceprezes Itaki przyznał, że
touroperator rozmawiał o podobnej współpracy z Tesco, Biedronką i Żabką, ale za każdym
razem rezygnował z podpisania
umowy, ponieważ analiza bilansu zysków i strat zawsze dawała wynik ujemny. Debatujący
poruszyli też kwestię udzielania
rabatów na zakup wycieczki,
przypomnijmy Lidl Podróże
dawał takie bony klientom,
którzy wydali w jego sklepach
odpowiednią kwotę na inne zakupy. Dyskutanci zgodzili się, że
rabatów można udzielać tylko
wówczas, kiedy jest to akcja prowadzona przez touroperatorów
i obowiązuje zarówno w kanałach własnych, jak i w sieci agencyjnej.
Na koniec touroperatorzy
wypowiedzieli się na temat planów rozwoju własnych kanałów
sprzedaży. Praktycznie wszyscy potwierdzili, że osiągnęli
cel w odniesieniu do otwierania
salonów firmowych i franczyzowych, nie stawiają też na rozwój
rezerwacji przez internet. Nasz
rynek jest nadal w dużej mierze
oparty o dystrybucję przez sieć
agencyjną i na razie nikt tego
zmieniać nie zamierza.
22 listopada 2017, Debata touroperatorów
w trakcie VI Ogólnopolskiego Forum
Agentów Biur Podróży, Radisson Blu
Centrum, Warszawa

czasie tegorocznego
Forum Agentów Willy
Müller, dyrektor zarządzający europejskiej organizacji
branżowej Schmetterling, przekonywał, że stacjonarni agenci
turystyczni nadal mają przed sobą
pewną przyszłość. – Sprzedawcy są
o wiele bliżej klienta niż touroperator, wiedzą o nim więcej – podkreśla
Willy Müller. By lepiej zobrazować
strukturę rynku turystycznego, szef
Schmetterlinga podzielił go na kilka
ogniw. Pierwsze to materiał, z którego powstaje produkt końcowy,
czyli usługa hotelowa, lotnicza, itp.
Drugie to producent, czyli touroperator, trzecie to agent turystyczny,
a czwarte to klient. I choć każdy
z głównych aktorów tego rynku próbuje pozyskać turystę bezpośrednio,
to ostatecznie biuro agencyjne ma
największe szanse na skuteczne
dotarcie do niego. O tym, kto ostatecznie zdobędzie klienta, decyduje siła sprzedażowa. Właśnie
dlatego agenci muszą budować
swoją markę, aby miała dla turystów większą wartość niż brand
touroperatora.
Dowodem na niesłabnącą rolę
agentów ma być obraz niemieckiego
rynku turystycznego. U naszych
zachodnich sąsiadów stacjonarna
sieć nadal cieszy się dominującą
pozycją, i jak mówi Willy Müller,
ponad 90 proc. sprzedaży przechodzi właśnie przez kanał agencyjny.

Willy Müller: Sprzedawcy są o wiele bliżej klienta niż touroperator, wiedzą o nim więcej.

Dotyczy to także TUI, który, mimo
że wydaje wiele milionów euro na
pozyskanie klientów bezpośrednio,
nadal dobre 80 proc. oferty sprzedaje przez agentów. W Niemczech
skumulowany obrót sieci stacjonarnej to ponad 600 mln euro.
Willy Müller podkreśla jednak,
że także typowi agenci muszą aktywnie wykorzystywać różne kanały
sprzedaży. Stacjonarne biura to
jedno, ale ważna jest również działalność w internecie, tworzenie sieci
agencji mobilnych, uczestniczenie
w programach motywacyjnych
innych branż, praca z domu, obsługa grup, czy prowadzenie biura
w oparciu o programy telewizyjne.
Bez względu na sposób sprzedaży,
najważniejsze jest zbudowanie własnej marki, którą można tworzyć
poprzez przynależność do zrzeszenia przy jednoczesnym zachowaniu
niezależności jako przedsiębiorca.

Pojedynczy agenci potrzebują
wsparcia zarówno przy budowaniu swojego wizerunku,jak i przy
codziennej pracy, a rola organizacji
musi wychodzić daleko poza negocjowanie lepszej prowizji u touroperatorów. Jej zadania obejmują takie
obszary jak lobbying wśród polityków, udostępnianie odpowiednich
narzędzi technologicznych do zarządzania biznesem, aż po tworzenie
szerokiej oferty, która nie ogranicza
się tylko do produktu znanych organizatorów. Po stronie technologii
prezes Schmetterlinga wymienia
łączenie treści zawartych w systemach GDS i innych platformach
rezerwacyjnych w jednym miejscu,
tworzenie systemów wspierających
proces sprzedaży oferty, silników
rezerwacyjnych pozwalających na
sprzedawanie różnych usług oraz
rozwiązań ułatwiających prowadzenie własnego biznesu.

Nie tak łatwo podpisać umowę
Rozmowy stolikowe zdominował temat nawiązania współpracy agencyjnej.
Nelly Kamińska

I

taka, Rainbow Tours, Grecos
Holiday, Coral Travel Wezyr
Holidays, TUI i Neckermann
– przedstawiciele tych touroperatorów spotkali się z agentami
podczas VI Ogólnopolskiego
Forum Agentów Biur Podróży.
Spotkania w formule rozmów
stolikowych pojawiły się w programie forum już po raz drugi.
Dominował jeden temat – nawiązanie współpracy agencyjnej.
– Tak jak w ubiegłym roku, 90
procent pytań dotyczyło tej kwestii - mówi Dominik Miłowski,
kierownik sieci sprzedaży Itaki.
– Niestety podpisanie umowy jest
obecnie bardzo trudne. Mamy
ustabilizowaną sieć sprzedaży,
którą tworzą nie tylko biura agencyjne, ale także salony firmowe.
Ciężko znaleźć lokalizację, która
nie stanowiłaby dla nich konkurencji. Jesteśmy lojalni wobec naszych agentów. Jeśli wywiązują
się ze swoich zobowiązań, nie
„podkładamy” im konkurentów –

wyjaśnia Miłowski. – Nasza sieć
sprzedaży jest skrystalizowana,
nie mamy więc dobrych wieści
dla starających się o umowę. Skupiamy się na jakości i wspomaganiu już istniejącej sieci, a nie na
nawiązywaniu nowych kontaktów
– mówi Andrzej Tokarczyk, dyrektor ds. sieci agencyjnej i franczyzowej Rainbow Tours. Mimo to,
jak zapewnia, kilku agentów, którzy spełnili warunek lokalizacji
nie zagrażającej innym biurom,
może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Otwarte na współpracę są za to
TUI i Neckermann. – Rozmowy
zaowocują kilkoma umowami –
zdradza Joanna Cetlin, kierownik działu współpracy agencyjnej
Neckermanna. – Uatrakcyjniliśmy warunki przystąpienia do
sieci, najważniejsze z nich to: lokalizacja w centrum handlowym
albo w ścisłym centrum miasta,
spełnienie wymogów lokalowych,
minimum roczna działalność na
rynku agencyjnym, wniesienie
opłaty wstępnej obejmującej

szkolenie pracowników oraz
wyposażenie biura w materiały
reklamowe, katalogi i szyld – wymienia Cetlin.
A jak uczestnicy oceniają przebieg i samą ideę rozmów stolikowych? Andrzej Kaźmierczak,
właściciel Denar Travel, który
omawiał z TUI szczegóły zawartej niedawno umowy, ocenia rozmowy jako „satysfakcjonujące”.
– Wielu agentów ma problem
z dotarciem do organizatorów,
choćby dlatego, że osoby zajmujące się obsługą biur agencyjnych
są ciągle zajęte. Takie spotkania są więc bardzo potrzebne.
Powinno w nich uczestniczyć
jeszcze więcej touroperatorów –
dodaje Kaźmierczak.
– Sama idea jest świetna. Przydałoby się jednak więcej prywatności, by nie słyszeć, o czym po
sąsiedzku rozmawiają konkurencyjne biura i samemu nie być
słyszanym. To jedyna rzecz, którą
bym zmieniła – ocenia Anna
Orluk, współwłaścicielka Biura
Podróży Anna Partyka.
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Marriott największą siecią
Amerykański magazyn „Hotels”
przygotował swoje coroczne zestawienie największych sieci i marek
hotelarskich na świecie. Pod względem liczby pokoi liderem został
Marriott z 1,16 mln pokoi. Na
drugim miejscu znalazł się Hilton
z blisko 800 tys. pokoi, a na trzecim
IHG z prawie 770 tys. Pod względem liczby hotelów prowadzą dwie
amerykańskie sieci franczyzowe –
Wyndham Hotel Group posiadające
ponad 8 tys. obiektów i Choice Hotels International – 6,5 tys. Trzecie
miejsce zajmuje Shanghai Jin Jang
International Hotel Group. NB

Rekord włoskiej
turystyki
Tegoroczne lato było rekordowe dla
włoskiej turystyki – wynika z danych
Ministerstwa Kultury i Turystyki
Włoch. Liczba turystów wypoczywających we Włoszech od czerwca do
sierpnia zwiększyła się o 4 proc.,
a liczba turystów zagranicznych –
o 5 proc. w porównaniu z tym
samym okresem ubiegłego roku. Najlepsze wyniki odnotowano w miejscowościach nadmorskich. Latem
na włoskich plażach wypoczywało
90 mln osób, o ok. 15 milionów
więcej niż w 2016 r. Największą popularnością cieszyły się miejscowości
w Emilii-Romanii, które zanotowały
25-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym sezonem letnim,
a także w Apulii (wzrost o 23 proc.)
oraz na Sycylii (o 22 proc.). NEL

Włosi wracają do
Warszawy
Jak zapowiada dyrektor generalny
Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej (ENIT), Giovanni Bastianelli,
Agencja za kilka tygodni ponownie
otworzy swoje biuro w Polsce. Rozpocznie ono działalność w pierwszej
połowie 2018 roku, najprawdopodobniej w budynku Włoskiego Instytutu Kultury przy Marszałkowskiej
72 w Warszawie. - Jest to dowód na
to, jak ważna dla włoskiej turystyki
jest Polska – komentuje Giovanni
Bastianelli. W Europie ENIT ma
swoje przedstawicielstwa w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Belgii, Austrii, Szwecji i Rosji. NB

Nowa wiceprezes POT
Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska będzie w POT nadzorowała pion odpowiedzialny za
komunikację marketingową.
Pion ten, w związku ze zmianami
w POT, będzie realizował m.in. innowacyjne kampanie internetowe
promujące Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie. JędrzejczykWojciechowska jest absolwentką
Zarządzania i Marketingu na UW.
Od kilkunastu lat zajmuje się
realizacją i nadzorem kampanii
reklamowych i public relations
dla największych korporacji międzynarodowych, w tym m.in.:
Procter&Gamble, Nestle, Unilever,
Pepsico czy Reebok. Przez ostatnie
10 lat pracowała w agencji Partner
Of Promotion, gdzie zajmowała
stanowisko dyrektora ds. obsługi
klientów (AccountDirector). MO
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Bańka: turystyka napędza gos

Ministerstwo docenia potencjał turystyki, przekonuje Witold Bańka. Dowodem na to ma
Marzena German

C

zęsto mówi Pan, że
turystyka jest ważną
dziedziną polskiej gospodarki. Czy inni ministrowie patrzą na Pana
jak na tego, który dokłada się do budżetu, czy raczej z niego bierze?
Myślę, że turystyka postrzegana
jest przez rząd jako jeden z motorów
napędzających naszą gospodarkę.
W zeszłym roku łączne wpływy do
gospodarki wygenerowane przez ten
segment wyniosły ponad 110 mld zł,
w tym prawie 58 mld zł stanowiły
wpływy z tytułu turystyki przyjazdowej do Polski, tj. prawie 7 proc. więcej
niż w 2015 r.
Skoro branża tyle wnosi do gospodarki kraju, czy może liczyć na
wsparcie ze strony państwa?
Tak. Przykładem tego może być
zacieśnianie współpracy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ministerstwem Rozwoju, które postrzega
turystykę jako obszar, w który się inwestuje, a nie na który się wydaje.
Na przyszły rok zabezpieczyliśmy
dodatkowe 10 mln zł dla Polskiej
Organizacji Turystycznej na promocję Polski. Kolejna sprawa, o której
mało się mówi, to 200 mln zł z Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
– Turystyka” na atrakcyjne kredyty
dla przedsiębiorców z branży turystycznej z Polski Wschodniej. Środki
te będą mogły być wykorzystane m.in.
na remont obiektów infrastruktury turystycznej, podniesienie jakości usług
oraz rozwój działalności związanej
z produkcją ekologicznej żywności
czy rękodzieła. Priorytetowo będą
traktowane obiekty przyjazne rowerzystom, położone wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Greenvelo.
Pierwsza transza projektu, którego realizacja została zaplanowana do 2026
r. została uruchomiona przez Bank
Gospodarstwa Krajowego pod koniec
września br. Liczymy też, że w przyszłej perspektywie finansowej Komisja
Europejska przeznaczy część środków
na turystykę, co wstępnie zapowiadał

Zamierzamy postawić na nowoczesne
i najbardziej efektywne formy promocji, głównie poprzez
internet w tym
media społecznościowe.
Witold Bańka

Minister Sportu i Turystyki

komisarz Tajani. Jako Włoch dobrze
rozumie jej znaczenie dla gospodarek
narodowych.
Wspomniał Pan o dodatkowych
10 mln zł na działania Polskiej Organizacji Turystycznej. O tyle Pan
prosił, czy tyle Pan dostał?
To dobre pytanie (śmiech). Powiem
tak, dostaliśmy dodatkowe 10 mln zł.
Warto zauważyć, że wydatki zaplanowane na turystykę na 2018 rok są
o ponad 23 proc. wyższe niż zabezpieczone na rok 2015. Myślę, że w kolejnych latach będzie jeszcze lepiej.
Jak ocenia Pan rozwój turystyki przyjazdowej do Polski?
Kiedy mówię, że Polska jest postrzegana jako atrakcyjny i bezpieczny kraj,
to opieram się na twardych danych
statystycznych, z których wynika, że
odwiedza nas coraz więcej obcokra-

jowców, również jeśli chodzi o naszych
sąsiadów z Niemiec. W 2016 roku
liczba przyjazdów turystów zagranicznych zwiększyła się o 4,8 proc. rok do
roku i wyniosła ok. 17,5 mln, a liczba
wszystkich wizyt obcokrajowców przekroczyła 80 mln. Szacujemy, że w tym
roku odwiedzi nas jeszcze więcej gości
z zagranicy i liczba przyjazdów zwiększy się do 83,5 mln, w tym 18,3 mln
będą stanowiły przyjazdy turystyczne.
Widzimy też rosnące zainteresowanie z nowych rynków, choćby z Chin,
gdzie w I półroczu 2017 r. odnotowaliśmy 36-procentowy wzrost w liczbie
przyjazdów turystów w porównaniu
z tym samym okresem 2016 r. i szacujemy, że w całym roku 2017 liczba ta
przekroczy 100 tys. Świetne statystyki
notujemy także w przypadku Izraela,
tu wynik był lepszy o ok. 14 proc. Po-

dobną dynamikę zmian zauważamy
również w przypadku grupy krajów
„pozostałe zamorskie” tj. Australii,
Kanady, Japonii i Korei Płd. (+13
proc.). Warto przypomnieć, że Polska
polecana jest przez tak prestiżowe wydawnictwa jak Lonely Planet. Eksperci
uznali nasz kraj za jedną z najlepszych
destynacji w kategorii „Top 10 Best
Value places to travel to in 2018”.
W jaki sposób MSiT chce promować Polskę za granicą?
Myślimy o wejściu z promocją na
nowe rynki. Chodzi o wykorzystanie istniejących placówek MSZ czy
Instytutów Polskich, przy których
mogłyby działać osoby zajmujące się
turystyczną promocją naszego kraju.
Przykładem może być Singapur – niedługo prezes POT-u wybiera się tam
razem z prezesem LOT-u. Polskie

Tłumnie, głośno, międzynarodowo – powrót do Pałacu oka

Na dwudziestą piątą edycję targi TT Warsaw wróciły do Pałacu Kultury i Nauki. To była bardzo dobra d
Małgorzata Orlikowska
Wyjątkową, 25. edycję targów TT
Warsaw organizator – MT Targi Polska – postanowił uczcić przenosząc
imprezę z przestrzeni wystawienniczych przy ul. Marsa, gdzie odbywała
się w ostatnich 10 latach, do Pałacu
Kultury i Nauki, w którym gościła
wcześniej. Efekt? Przez trzy dni trwania targów pałacowe przestrzenie oblegane były przez tłumy.
Zanim jednak zaczęły się na dobre,
prezes MT Targi Polska, Urszula
Potęga, wspólnie z prezesem PIT,
Pawłem Niewiadomskim, poprowadziła galę otwarcia imprezy i przypomniała, że przez ćwierć wieku na
targach wystawiało się 113 państw,
10 734 wystawców i gościło niemal
pół miliona odwiedzających. Poza
tradycyjnymi powitaniami nie zabrakło też podziękowań dla instytucji

Jacek Janowski: Mieliśmy bardzo dużo
odwiedzających, co ciekawe turyści byli zaskoczeni, jak wiele jest atrakcji.

i firm, które wspierały imprezę przez
ponad dwie dekady. Dzięki tej współpracy, jak przyznaje Urszula Potęga,
TT Warsaw to dziś silna marka. –
Organizacja tak dużego wydarzenia

przez 25 lat to już wielki sukces. Ważniejsze jest jednak to, że udało nam
się sprawić, by targi były w kraju i za
granicą utożsamiane z Polską, Warszawą, by rokrocznie spotykała się tu
branża turystyczna z całego świata –
powiedziała Urszula Potęga.
W tym roku krajem partnerskim targów jest Polska. Jak stwierdził Jacek Janowski, dyrektor
departamentu produktu turystycznego i współpracy regionalnej POT,
przy tak wyjątkowej edycji partner
nie mógł być inny. – Z targami współpracujemy od początku, 25. edycja
wydawała nam się bardzo dobrą okazją do zaprezentowania warszawiakom oraz gościom przebywającym
w Warszawie atrakcyjności kraju.
Tym bardziej, że Polska jest przez
turystów postrzegana jako coraz
atrakcyjniejsza, no i mamy się czym
pochwalić – stwierdził dyrektor. Na

stoisku prezentowane były najlepsze
certyfikowane produkty turystyczne
POT, miejsca nagrodzone w konkursie Eden, a także mniej i bardziej
znane atrakcje pokazywane na filmikach w technologii 360 stopni,
które można oglądać przy pomocy
okularów wirtualnej rzeczywistości. – W tym roku stoisko Polski było
niewielkie, ale postawiliśmy przede
wszystkim na jakość oraz na treść,
którą chcieliśmy przekazać. Do prezentacji wykorzystaliśmy nowoczesne
technologie, bo jak wskazują trendy
współcześni turyści ich używają. Nie
zabrakło też tradycyjnych materiałów drukowanych, bo też jest na nie
ciągle popyt. Mieliśmy bardzo dużo
odwiedzających, co ciekawe turyści
byli zaskoczeni, jak wiele jest atrakcji. O  wielu z nich nie mieli pojęcia
– komentował udział POT w targach
Jacek Janowski.
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spodarkę

a być zwiększenie budżetu POT o 10 mln zł.

linie otwierają nowe połączenie do
tego państwa, a to okazja do zachęcenia tamtejszych obywateli do przyjazdu. Inne rynki to Węgry i Izrael, ale
nie jedyne. Zamierzamy postawić na
nowoczesne i najbardziej efektywne
formy promocji, głównie poprzez internet w tym media społecznościowe.
Wkrótce zaprosimy do Polski znanych
YouTuberów, by pokazać im nasz kraj
w niestandardowy sposób. Typowa
reklama nie działa już tak efektywnie,
jak jeszcze kilka lat temu. Podsumowując, stawiamy na lepsze wykorzystanie środków finansowych, którymi
dysponujemy. Nie chciałbym, by zabrzmiało to zuchwale, ale uważam,
że udało nam się dużo zrobić przez
te dwa lata dla sportu i turystyki, a co
więcej – nierzadko połączyć te dwa
obszary.

To znaczy?
Przykładem może być Światowa
Konferencja Antydopingowa, która
odbędzie się w 2019 r. w Katowicach.
Weźmie w niej udział ok. 2 tys. uczestników, co oznacza, że przez kilka dni
większość hoteli w okolicy będzie całkowicie zarezerwowana. To też szansa
na pokazanie gościom Śląska i jego
oferty turystycznej.
Skoro mówimy o hotelach,
czy w Polsce potrzebne są nowe
obiekty?
Rozmawiałem ostatnio z ekspertami z tego rynku i wszyscy mówią,
że jest dobrze, że zarabiają w Polsce
i chcą się dalej rozwijać. Praktycznie
każda duża sieć hotelowa planuje
otwarcie kolejnych obiektów w różnych częściach naszego kraju. Nie
możemy jednak na tym poprzestać.
Musimy zabiegać o kolejne inwestycje.
Niedawno zakończyły się prace
nad ustawą turystyczną, a co z nową
ustawą o POT?
Już dyskutujemy nad jej założeniami w wąskim gronie.
Jak wąskim?
Członkami zespołu są m.in. minister Dariusz Rogowski i prezes
POT-u Robert Andrzejczyk. Myślimy
w podobny sposób, co mnie bardzo
cieszy, bo łatwiej dzięki temu wypracować konsensus. To duże wyzwanie,
nie chodzi przecież o lifting POT-u,
ale ustalenie nowej struktury, włączając w to ROT-y i LOT-y. Myślę, że na
początku przyszłego roku będę mógł
podzielić się już jakimiś konkretami.
A co z Domem Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych?
Również ten projekt nabiera rozpędu – pod kierownictwem ministra
Rogowskiego wypracowywana jest
koncepcja całego systemu promocji
lokalnych marek turystycznych. Z początkiem przyszłego roku zakończymy
fazę przygotowawczą i rozpoczniemy
realizację działań, które docelowo
będą skutkować wyeksponowaniem
na forum międzynarodowym najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski.
Rozmawiała Marzena German

kazał się sukcesem

decyzja – oceniają wystawcy.
Tłumnie było również na stoiskach
biur podróży, np. na stoisku Logos
Travel. Organizator co roku uczestniczy w TT Warsaw. Jak stwierdził,
takiej liczby odwiedzających jak
w czasie tegorocznej imprezy nie pamięta. – Powrót do korzeni się opłacił.
Na naszym stoisku było tyle osób, że
trzeba było czekać w kolejce, żeby porozmawiać, więc jeśli ktoś mówi, że
targi się przeżyły, to tegoroczne TT
Warsaw są najlepszym dowodem na
to, że się myli – ocenił Marek Śliwka,
właściciel biura.
Podobnego zdania byli wystawcy,
którzy na 25. edycji targów pojawili
się po raz pierwszy. Jednym z nich
jest Top Touristik – touroperator specjalizujący się w sprzedaży pakietów
dynamicznych. Jak przyznał jego
właściciel, Daniel Esavandi, właśnie
lokalizacja w centrum miasta przesądziła o tym, że biuro wystawiało się

na imprezie. – 12 lat temu byłem tu
jako turysta, bardzo mi się podobały
wytworne wnętrza Pałacu. To miejsce
to ważny punkt turystyczny, który jest
w stanie przyciągnąć więcej turystów
niż odległe od centrum hale na Marsa
– wyjaśniał właściciel Top Touristik.
Podobne względy przyciągnęły
na targi Albanię, na stoisku której gościli nie tylko hotelarze, ale
i przedstawiciele Narodowej Agencji
Turystycznej. – Chcemy, by w 2018 r.
do Albanii przyjechało 30 proc. więcej Polaków niż w tym roku, dlatego
promujemy albańską kulturę, naturę,
morze – mówił Leonard Maçi, dyrektor marketingu i promocji Narodowej
Agencji Turystycznej Albanii, i wymieniał atuty destynacji. – Albania
jest tania, jest najmniej wyeksploatowanym turystycznie krajem basenu
Morza Śródziemnego, z Polską łączy
ją podobna historia.
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Piloci

Paszporty KIT-u ułatwią pracę
małopolskim pilotom
Paszporty Pilota mają ewidencjonować przebieg pracy pilotów.
Małgorzata Orlikowska

W

prowadzona niemal trzy
lata temu deregulacja
zawodu pilota otworzyła
drogę do wykonywania tej profesji
osobom bez odpowiedniego
przygotowania i doświadczenia.
Obecnie na rynku jest tyle osób
realizujących usługi pilockie, że
organizatorom turystycznym
– zatrudniającym pilotów
do przeprowadzania imprez
turystycznych – dużo trudniej jest
weryfikować ich kompetencje.
Wychodząc naprzeciw tym
problemom Krakowska Izba
Turystyki stworzyła „Paszport
Pilota”. To dokument mający formę
książeczki paszportowej, na kartach,
której pilot dokumentuje przebieg
ścieżki zawodowej oraz przebyte
kursy doszkalające czy uzyskane
certyfikaty. W jaki sposób? – Przy
okazji każdej realizowanej imprezy
turystycznej pilot otrzymuje od
organizatora dwa wpisy: jeden
przed wyjazdem, zawierający m.in.
dane teleadresowe organizatora,
informacje o terminie, miejscu
realizacji imprezy turystycznej oraz
liczbie osób, nad którymi sprawuje
opiekę; drugi po przyjeździe
potwierdzający, że imprezę
zrealizował i rozliczył. To dokument
zbiorczy ukazujący historię
pracy danej osoby w charakterze
pilota wycieczek – wyjaśnia dr
Krzysztof Borkowski z Wydziału
Turystyki i Rekreacji AWF Kraków,
współtwórca Paszportu (opracował
go wspólnie z Leszkiem Mazankiem,
pełnomocnikiem rektora AWF ds.
współpracy z KIT. Do powstania
dokumentu przyczynili się też Jakub
Borkowski i Rafał Marek).
Dodaje, że na podstawie takich
wpisów organizatorzy mogą też
z łatwością weryfikować jakość

Jakub Borkowski: Paszport rozwiązuje wiele
problemów, z którymi borykają się piloci.

realizowanych przez pilotów usług
i pracować z tymi, którzy realizują
je na najwyższym poziomie. –
Wystarczy, że organizator chcący
zatrudnić danego pilota skontaktuje
się z touroperatorem, dla którego ten
wcześniej pracował. Na podstawie
jego oceny zdecyduje, czy chce
podjąć współpracę. To znacznie
ułatwia selekcję osób wykonujących
zawód pilota na przepełnionym
małopolskim rynku.
To nie jedyny cel, dla którego
stworzono Paszport. Jak wyznaje
dr Borkowski, w związku
z deregulacją, unieważniono też
legitymacje, którymi posługiwali
się piloci (obecnie dokumenty
są wystawiane, ale ich rolą jest
jedynie wskazanie jednostki
szkolącej pilota). Tymczasem
zdarzają się w sytuacje w których
osoba realizująca usługi pilockie
musi potwierdzić swoją tożsamość
lub prawo do opieki nad grupą
turystów. – Rolę takiego dokumentu
pełnią zazwyczaj umowy zlecenia
lub specjalne zaświadczenia
wydawane przez touroperatorów.
Problem w tym, że są wydawane
wyłącznie w języku polskim, więc

za granicą są bezużyteczne – mówi
wykładowca.
Rozwiązaniem jest „Paszport
Pilota”, ułatwiający identyfikację
osoby pełniącej przy konkretnej
grupie turystycznej danego biura
zleconą umową funkcję pilota.
Dokument jest przetłumaczony na
kilkanaście języków. Znajduje się
w nim formuła wyjaśniająca, że
właściciel paszportu jest pilotem
zobowiązanym do opieki nad
grupą i upoważnionym do kontroli
świadczeń wydawanych grupie,
i że w związku z wykonywanym.
– Nie każdy zna angielski czy
inne popularne języki. Formuła
wyjaśniająca czym zajmuje się
właściciel paszportu i czego
oczekuje w ramach obsługi
konkretnej grupy turystów może
być więc dużym ułatwieniem,
zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych
– analizuje dr Borkowski.
Krakowska Izba wydrukowała
2000 egzemplarzy paszportu i od
października dystrybuuje go wśród
pilotów. Prawo do otrzymania
dokumentu mają osoby wykonujące
usługi pilockie na terenie Małopolski
i te które uzyskały uprawnienia
w Małopolsce. – Zgłoszenie
o wystawienie imiennego paszportu
pilot może zgłosić osobiście do
KIT lub za pośrednictwem biura
podróży. Wydawane są bezpłatnie
– informuje wykładowca.
Dr Borkowski jest pewien, że
rozwiązanie zostanie dobrze przyjęte
przez małopolskie środowisko
pilockie. – Paszport rozwiązuje wiele
problemów, z którymi borykają się
osoby wykonujące te usługi, myślę
więc, że znajdzie się wielu chętnych
do jego posiadania.
Przygotowanie
projektu
paszportu, jego wykonanie i druk
zostały sfinansowane z programu
„Małopolska Gościnna”.

MISTRZ KUCHNI MENTOREM
W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
UCZNIÓW
Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno – Uzdrowiskowe w Kołobrzegu od
blisko 20-stu lat konsekwentnie zabiega o bezpieczną przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska oraz lokalnego przemysłu turystycznego. W strukturach Stowarzyszenia aktywnie działa Kołobrzeski Klub Morsów, a do niedawna Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa. Jednym z ważnych celów statutowych Stowarzyszenia,
które liczy blisko 100 członków, jest doskonalenie zawodowe pracowników sektora turystycznego. Dobrym tego przykładem jest realizacja kolejnego projektu
pt. „Mistrz kuchni mentorem w kształceniu praktycznym uczniów” („Mentor”)
finansowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER VET). Realizacja projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023340 rozpoczęła się z dniem 1 grudnia 2016 roku i potrwa do 31 stycznia 2018 roku.
W ramach projektu 30-tu przedstawicieli branży gastronomiczno-hotelarskiej, menagerów, szefów kuchni, kucharzy i nauczycieli zawodu z hoteli zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu brało udział w programie przygotowania do
udziału w zagranicznych szkoleniach, a następnie w 2-tygodniowych szkoleniach typu job shadowing w zagranicznych hotelach i restauracjach. We wstępnej części realizacji programu uczestnicy projektu odbyli szkolenia z zakresu
zagadnień związanych z procesem mentoringu w kształceniu zawodowym,
szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz program
przygotowania kulturowo-językowego do udziału w szkoleniach u zagranicznych partnerów projektu. Dodatkowym warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie lub zdobycie przez jego uczestników uprawnień/kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu. W tym celu RSTU we współpracy z Zespołem
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu zorganizowało 2 edycje kursu
dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, który ukończyły
łącznie 42 osoby.
W ramach tego projektu jego uczestnicy nabyli nową lub wzbogacili posiadaną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego
w odwiedzanych krajach i regionach, poszerzyli swoje umiejętności z zakresu
łączenia produkcji gastronomicznej z procesem kształcenia praktycznego

Uczestnicy projektu realizujący zajęcia praktyczne z uczniami w ośrodku szkoleniowym IS FOR COOP w Varazze we Włoszech

uczniów, wzmocnili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie procesu mentoringu oraz rozwijania umiejętności zawodowych i społecznych swoich uczniów/
praktykantów. Uczestnicząc w projekcie poprawili również poziom znajomości
języków obcych oraz kompetencje międzykulturowych umiejętności pracy
w międzynarodowym zespole. Zdobyte podczas programu przygotowania
i zrealizowanych zagranicznych szkoleń wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przez uczestników projektu w ich codziennej pracy szkoleniowej,
wzmocnią potencjał szkoleniowy uczestniczących w projekcie hoteli i restauracji oraz ugruntują pozycję Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego.
Partnerami zagranicznymi w projekcie są: Gewerkstatt GmbH w Bochum
(DE), Hotelova Skola a Obchodni Akademie Havirov s. r. o. w Havirov (CZ), IS FOR
COOP Varazze (IT), European Center In Training For Emloyment na Krecie (EL)
i CELEI Educacion Internacional w Granadzie (ES). Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony/bloga projektu (http://projektmentorblog.wordpress.com/) oraz
do współpracy przy tworzeniu i realizacji kolejnych projektów.

Razem można więcej
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Google uczy agentów
skuteczności w necie
Agenci muszą wzmocnić swoją obecność w internecie.
Marzena German

G

oogle to na naszym rynku
najważniejsza wyszukiwarka internetowa, dlatego
trzeba nauczyć się wykorzystywać
jej funkcjonalności. Dla osoby nieznającej mechanizmów jej działania zadanie wcale nie jest proste,
dlatego OSAT zorganizował pod
koniec listopada szkolenie we
współpracy z Google dla swoich
członków. – W czasie spotkania
uczestnicy dowiedzieli się, co zrobić, by ich strony lepiej się pozycjonowały, szybciej wczytywały
i dobrze prezentowały na urządzeniach mobilnych – mówi Arkadiusz
Kostrzewski, wiceprezes OSAT-u,
który zainicjował ten program dla
członków organizacji.
Agenci pytali między innymi o to,
czemu niektóre witryny zbyt długo się
otwierają i jakie narzędzia przydatne
małym firmom wyszukiwarka udostępnia za darmo. Uczestnicy szkolenia chętnie słuchali też o sposobach
na poprawienie pozycjonowania
swojej strony przez wykorzystanie
dodatkowych funkcjonalności udostępnianych przez wyszukiwarkę.
Mowa na przykład o tworzeniu wizytówek, w których nie tylko podaje się
adres, telefon, czy godziny otwarcia
biura, ale też informacje reklamowe,

choćby z atrakcyjnymi ofertami wyjazdowymi. Warto w tej sekcji zamieścić też zdjęcie biura, to również
wpływa na pozycjonowanie strony.
Pomysł zorganizowania szkoleń
narodził się po tym, jak Arkadiusz
Kostrzewski sam wziął udział w Internetowych Rewolucjach – inicjatywie Google skierowanej do polskich
przedsiębiorców. OSAT zorganizował
oddzielne szkolenie dla swoich członków, pozyskał w tym celu doradcę
z Google, którego „przeszkolił” ze sposobów pracy biur agencyjnych. Pierwsza odsłona miała formę webinarium,
później spotkania stacjonarnego. Zainteresowanie było bardzo wysokie,
lekcja internetowa została nagrana

i udostępniona członkom organizacji,
którzy chętnie do niej sięgali. W czasie szkolenia w Warszawie nie udało
się ustosunkować do każdego z pytań
z sali, dlatego OSAT będzie kontynuował program nauczania. Kolejne
edycje poprowadzi Marcin Chiliński,
wiceprezes OSAT-u. – Doświadczenia
zebrane w czasie szkoleń pokazały, że
agenci mają wiele pytań dotyczących
swojej obecności w internecie, dlatego
postanowiliśmy przygotować serię
szkoleń poświęconych nie tylko wykorzystywaniu samej wyszukiwarki,
ale też mediów społecznościowych
– mówi Marcin Chiliński. Liczba spotkań będzie uzależniona od zainteresowania biur.

Arkadiusz Kostrzewski: Uczestnicy dowiedzieli się, co robić, by strony lepiej się pozycjonowały.

Turystyka motorowa to styl życia
O rozwoju turystyki motorowej w Polsce opowiada
Cezary Kasprowicz, prezes PZM Travel.
Show i Camper Caravang Show w Nadarzynie. Spotkali się tam
eksperci, pracownicy,
działacze turystyczni
i klienci naszego biura
– właściciele samochodów kempingowych.

PZM Travel obchodzi w tym roku 60-lecie.
Co przygotowaliście Państwo z okazji tej rocznicy?
Biuro Turystyki Motorowej PZM zostało powołane
na wiosnę 1957 roku na obsługę Międzynarodowego
Kongresu FIM, w którym brało udział kilka tysięcy
zagranicznych turystów. Wówczas okazało się, że
Polacy coraz chętniej podróżują własnymi środkami
transportu, ponieważ z jednej strony „rozluźniła się”
polityka zagraniczna kraju, z drugiej wzrosła sprzedaż pojazdów. Naturalnym kierunkiem dla naszej
ﬁrmy była obsługa zmotoryzowanych na poziomie
krajowym i zagranicznym. Właśnie o tej historii biura
i rozwoju turystyki motorowej jako formy kwaliﬁkowanej turystyki aktywnej rozmawialiśmy podczas Konferencji 60-lecia BTM PZM w czasie targów World Travel

Co stanowi dziś trzon
oferty?
BTM od początku
funkcjonowało w ramach
działalności gospodarczej Polskiego Związku
Motorowego. Mamy ponad 20 biur, w których można
kupić polisy ubezpieczeniowe komunikacyjne, majątkowe, mieszkaniowe, zdrowotne i turystyczne, nasi członkowie korzystają ze zniżek na te produkty, sprzedajemy
też winiety na autostrady i druki turystyczne. Współpracujemy z ośrodkami szkolenia motorowego, dzięki czemu
można skorzystać z oferty nauki jazdy.
Jakie trendy można zaobserwować w turystyce
motorowej?
Turystyka motorowa stale się rozwija, co związane
jest z rosnącym popytem na lepsze i bezpieczniejsze pojazdy i poprawą stanu dróg. Dzisiaj przejazd na południe
Europy nie jest wyprawą. Wielu z nas pamięta wycieczki
„maluchami” na kempingi do Bułgarii czy Jugosławii,

Itaka rozwija usługi
dodatkowe
Firma wprowadza kolejne produkty, które
zwiększą przychód, także u agentów.
Marzena Germa
Odnosząc się do kierunku dalszego
rozwoju, Piotr Henicz, wiceprezes
Itaki, zapowiada, że Itaka będzie rosnąć, inwestując za granicą. – Więcej
szczegółów na razie nie zdradzę – odpowiada poproszony o rozwinięcie
tej myśli. Tymczasem w Polsce Itaka
dalej rozwija ofertę, choć, jak wielokrotnie wspominał Piotr Henicz,
trudno znaleźć obecnie kierunek, którego firma nie ma w ofercie. Obecnie
touroperator promuje nowy produkt
– rezerwację wycieczek fakultatywnych w kraju. – Chcemy skupić się
na zwiększeniu sprzedaży usług dodatkowych. To także szansa dla agentów, bo rezerwacje hoteli, przelotów,
wynajem samochodów, a ostatnio
wycieczek fakultatywnych wliczają
się do limitów sprzedaży i podlegają
prowizji, choć stawki są tu nieco niższe niż przy regularnej ofercie pakietowej – mówi Piotr Henicz.
Pomysł wprowadzenia wycieczek
fakultatywnych narodził się w momencie uruchomienia rejsów po Wyspach Kanaryjskich. Wcześniejsze
rezerwacje pozwalają lepiej zarządzać tym produktem i dopasować
podaż po popytu. Podobny projekt
zainicjował w tym roku TUI, choć
w przypadku tego organizatora na
początek do sprzedaży weszły wycieczki tylko w niektórych krajach.

które wymagały opieki pilota pomagającego skrócić
czas oczekiwania na przekroczenie granicy. Obecnie
podróżowanie samochodem to czysta przyjemność,
szczególnie, że łatwo pozyskać informacje z internetu,
zniknęła też bariera językowa. Warto jednak przygotować się do podróży, w czym może pomóc nasze biuro.
PZM INFO to źródło informacji o przepisach drogowych
i doświadczeni pracownicy. Doradztwo w tym zakresie
oparte o współpracę międzynarodową w ramach FIA to
nasz atut.
Jednym z segmentów oferty są pobyty na kempingach.
Kim jest klient, który korzysta z tej formy wypoczynku?
Kiedyś tylko u nas można było uzyskać voucher na
pobyt na polu namiotowym i książeczkę walutową. Dziś
klientami są osoby, które nie chcą już latać do popularnych kierunków czarterowych. Wiedzą, że własnym
samochodem z rodziną 4-5-osobową mogą pojechać
do Chorwacji lub Włoch na kemping, który jest dobrze
zorganizowanym miasteczkiem z basenami, placami
zabaw, kafejkami, barami i animacjami. Z tej formy korzystają wszyscy, którzy kochają wypoczynek na łonie
natury, bo caravaning to nie jest tania turystyka, ale styl
życia i wypoczynku.
Sprzedajecie też bilety na różne wydarzenia sportowe
w połączeniu z pobytem. Na ile popularne są tego typu
imprezy wśród polskich turystów?
Oferujemy pobyty na imprezy organizowane przez
PZM, łącząc bilet z noclegami. Oferta przeznaczona jest
dla turysty krajowego i zagranicznego. Niestety z naszej
pakietowej oferty korzysta niewielu kibiców krajowych,
co związane jest z obawą, że w biurze się przepłaca. Co
prawda dziś każdy może wszystko kupić przez internet,
ale tak złożony pakiet wcale nie jest tańszy niż zarezerwowany w biurze. Z pewnością nasza oferta byłaby
atrakcyjniejsza, gdyby hotele współpracowały z nami na
zasadach allotmentu. Niestety często wychodzą z założe-

Piotr Henicz: Chcemy skupić się na zwiększeniu sprzedaży usług dodatkowych. To
także szansa dla agentów.

Itaka od razu udostępniła całą ofertę,
co ważne, programy realizowane
są w j. polskim, co dla wielu klientów nadal ma olbrzymie znaczenie.
Wspomniane usługi zostały włączone
także w odświeżony program lojalnościowy dla klientów. – Dziś zbieranie
punktów na przysłowiowe „leżaczki
i plecaczki” nie działa jak jeszcze kilka
lat temu. Chcemy zachęcić klientów do wymiany punktów za zakup
oferty dodatkowej. To samo dotyczy
agentów – dodaje Piotr Henicz. Itaka
wprowadziła do sprzedaży także hotele w Polsce. Ta część oferty to także
wstęp do ewentualnego rozwoju
oferty przyjazdowej, choćby z Czech,
gdzie firma jest także obecna.

nia, że w miejscach, gdzie odbywają się ciekawe imprezy,
pokoje i tak się sprzedadzą. Tymczasem powinni pamiętać, że ktoś musi te zawody najpierw zorganizować,
a wszystkie podmioty turystyczne powinny móc wynieść
z takiej współpracy korzyść.
W jakim kierunku będzie się dalej rozwijać ﬁrma?
Chcemy skupiać się na obsłudze zmotoryzowanego turysty. Jako touroperator będziemy tworzyć
oferty dla miłośników kamperów, pośredniczyć
w sprzedaży wczasów na kempingach w Europie, organizować noclegi tranzytowe, a przede
wszystkim wyposażać kierowców w komplet dokumentów i druków niezbędnych do sprawnego
przejazdu i przekraczania granic. Kładziemy też
nacisk na obsługę stale wzrastającej grupy klubowiczów PZM, będziemy dalej rozwijać zespół
doświadczonych pracowników. Zamierzamy też
stworzyć system korzyści dodatkowych i rabatów,
a przede wszystkim działać tak, by nasi klienci
mieli do nas pełne zaufanie, które jest dla nas
najważniejsze.
www.pzmtravel.com.pl
Rozmawiała Marzena German
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O atrakcjach Pomorza Zachodniego, ofercie turystycznej i najnowszych
inwestycjach opowiada marszałek województwa zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz.

Jesteśmy regionem stricte
turystycznym
Jaka jest rola turystyki w gospodarce województwa zachodniopomorskiego?
Odpowiadając jednym słowem
– kluczowa. Turystyka to jedna
z naszych pięciu regionalnych specjalizacji i obszar, który jako władze
województwa traktujemy priorytetowo. Jesteśmy regionem stricte
turystycznym. To w dużej mierze
zasługa wspaniałego wybrzeża bałtyckiego, które rozciąga się na długości
185 km. Jako władze województwa
traktujemy turystykę priorytetowo.
Olbrzymia część małych i średnich
przedsiębiorstw działa w branży turystycznej. Turyści zostawiają u nas rokrocznie ok. 1 mld zł. To ogromna suma,
która jest kołem zamachowym naszej
gospodarki.
Jedną z naszych regionalnych specjalizacji jest turystyka zdrowotna.
Koncentracja sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w Zachodniopomorskiem
należy do największych w Polsce. Torfy
borowinowe, złoża solanek i łagodny
klimat przyciągają rzesze kuracjuszy.
Wśród nich coraz większy procent stanowią przyjezdni z zagranicy, zwłaszcza
z Niemiec, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Jako samorząd działamy w tym
segmencie od 2012 r., kiedy staliśmy się

właścicielem dwóch uzdrowisk – w Kołobrzegu i Świnoujściu.
Dla rozwoju turystyki ważna jest dobra
współpraca samorządów z prywatnymi
przedsiębiorcami i skuteczne wykorzystanie środków unijnych. „Turystyczność” regionu ma niebagatelny wpływ
na kierunki inwestycji. W poprzedniej
perspektywie budżetowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2014 na turystykę przeznaczyliśmy
niemal 287 mln zł. W obecnej, na lata
2014-2020, już rozdysponowaliśmy 150
mln zł na projekty związane z turystyką.
Pomorze Zachodnie jest marką turystyczną w Polsce i Europie. Z raportu
Eurostatu za 2015 r. wynika, że nasz
region był chętniej odwiedzany niż np.
Malta czy najpopularniejsze regiony Bułgarii, Belgii czy Węgier.
Jak zmieniło się turystyczne oblicze Pomorza Zachodniego przez
ostatnie lata? Co wyróżnia dziś turystyczną ofertę regionu?
Wyróżnia ją kompletny wachlarz
ofert przede wszystkim z zakresu turystyki aktywnej i rodzinnej, takich
jak  żeglarstwo, kitesurfing, wycieczki
rowerowe czy golf. Choć naszym największym atutem jest morze, coraz
częściej jesteśmy postrzegani jako

region ciekawy turystycznie nie tylko
latem i nie tylko w pasie nadmorskim. Oprócz Bałtyku mamy przecież
wspaniałe pojezierza wewnątrz województwa. Postawiliśmy na kreowanie
kompleksowych, unikalnych produktów turystycznych. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, stworzony kosztem
270 mln zł, połączył kilkanaście marin na
Odrze, jeziorze Dąbie, Zalewie Szczecińskim i wybrzeżu Bałtyku. W całym
regionie powstają liczne odcinki tras
rowerowych, które docelowo stworzą
sieć liczącą ponad 1000 km.
Atrakcyjność turystyczna to również
komfort podróżowania, bezpieczeństwo i czystość. Pomorze Zachodnie
to jeden z najbardziej „zielonych” regionów Polski. Dbamy o przyrodę,
mamy parki narodowe i krajobrazowe,
ponad sto rezerwatów przyrody i prawie 3 tysiące pomników przyrody. Aż
20 naszych kąpielisk i trzy mariny mają
certyfikat Błękitnej Flagi.
Wciąż modernizujemy nasze drogi,
duży nacisk kładąc na te, które prowadzą
do najczęściej odwiedzanych miejsc. Zainwestowaliśmy ogromne środki w tabor
kolejowy i już wkrótce jako pierwsi
w kraju będziemy mogli obsługiwać
wszystkie połączenia regionalne nowymi
lub zmodernizowanymi pociągami.

Jaki udział w tych zmianach miała
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna? Jak postrzega
Pan rolę ZROT-u w turystycznym
rozwoju i promocji regionu?
ZROT pełni niebagatelną rolę w promocji oferty turystycznej. Warto wspomnieć jej udział w budowie naszego
najważniejszego produktu turystycznego,
czyli Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego. Doświadczenie w kumulowaniu i wykorzystywaniu środków
finansowych pozwoliło organizacji najpierw reprezentować operatorów marin,
a później współpracować przy tworzeniu
kampanii promocyjnej całego szlaku. Doceniając doświadczenie ZROT-u w działaniach promocyjnych, przekazaliśmy
jej narzędzie do promocji turystyki regionu w postaci portalu turystycznego
www.pomorzezachodnie.travel.
Należy też docenić rolę organizacji
pozarządowych w standaryzacji ofert
i produktów turystycznych, co ma
niebagatelny wpływ na jakość usług.
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego przeprowadziła pilotażowo
certyfikację marin, a ZROT prowadzi
stałą certyfikację punktów informacji
turystycznej oraz coroczny konkurs na
najlepszy produkt turystyczny.

Jakie projekty województwo
planuje zrealizować we współpracy ze ZROT-em w najbliższej
przyszłości?
Województwo jest członkiem ZROT
i postrzegamy nasz udział w stowarzyszeniu jako filar statuujący jego działalność, ale mimo wszystko jesteśmy tylko
jednym z kilkudziesięciu członków.
ZROT nie ma wyręczać samorządu województwa ani żadnej innej
jednostki, bo jak wynika z uregulowań ustrojowych, stowarzyszenie ma
skupiać wszystkich aktorów branży
turystycznej regionu: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i biznes, by wypracowywać
wspólne kampanie promujące turystykę
w regionie.
Nadal będziemy wspólnie realizować
działania statutowe organizacji, czyli rozwijać współpracę w zakresie prezentacji oferty turystycznej podczas imprez
targowych w Polsce i zagranicą oraz
budować portal turystyczny Pomorza
Zachodniego.
Wiem, że ZROT pracuje nad planem działań na przyszły rok i jeśli
pojawią się ciekawe propozycje
współpracy w zakresie promocji turystycznej regionu, na pewno będziemy
je wspierać.

ROT jako partnerstwo władz województwa, powiatów, miast, gmin, lokalnych
organizacji turystycznych i przedsiębiorców sektora turystyki może być instytucją
o ogromnej sile oddziaływania – mówi prezes ZROT-u Marek Migdal.

Jubileusz Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
Jest Pan jednym z założycieli
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
– najstarszego ROT-u w Polsce,
a obecnie pełni Pan funkcję jej
prezesa.
Jak Pana zdaniem powinna funkcjonować tego typu organizacja?
Z założenia ROT ma być płaszczyzną partnerskiego współdziałania w danym regionie: władz
województwa, powiatów, miast,
gmin, lokalnych organizacji turystycznych i innych branżowych
NGO oraz przedsiębiorców sektora turystyki. ROT powinien być
efektywnym narzędziem zarówno
kreowania, jak i realizacji uzgodnionej części regionalnej polityki
rozwoju gospodarki turystycznej,
w tym również w zakresie promocji.
ROT może być instytucją wspierającą o ogromnej sile oddziaływania i możliwościach ograniczonych
w zasadzie tylko poziomem aktywności jej uczestników. Przy
odpowiednim usytuowaniu i autentycznym zaangażowaniu we
współpracę wszystkich aktorów

turystycznej sceny może efektywnie wspierać proces zarówno kreowania produktów turystycznych,
jak i ich skutecznej promocji.
Podstawą efektywnej działalności ROT musi być autentyczne partnerstwo bazujące na
współtworzeniu, współodpowiedzialności, wzajemnym zaufaniu
i profesjonalizmie partnerów.
W tym roku ZROT obchodzi
15-lecie działalności. Jak organizacja ewoluowała przez te lata
i jakimi osiągnięciami może się
poszczycić?
W zasadzie jesteśmy trochę
starsi. ZROT utworzona została
w 2001 r. jako związek stowarzyszeń przez dwanaście podmiotów,
wśród których było m.in. województwo zachodniopomorskie.
Po uporaniu się z formalnościami
swoją działalność rozpoczęła z początkiem kolejnego roku, stąd
teraz uroczystość 15-lecia. Obecnie ZROT zrzesza 75 członków
z całego regionu. Oprócz wspomnianego samorządu województwa są wśród nich powiaty, gminy,

podmioty gospodarcze sektora
turystyki oraz organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Organizacje
Turystyczne. Współpracujemy też
z instytucjami kultury, uczelniami
i innymi podmiotami, które są zainteresowane rozwojem turystyki na
Pomorzu Zachodnim. ZROT jako
element krajowego systemu współpracuje też z Ministerstwem Sportu
i Turystyki oraz Polską Organizacja
Turystyczną, a także innymi ROTami w Polsce. W województwie
zachodniopomorskim ZROT realizuje głównie zadania promocyjne,
angażując się również we wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych
i częściowo w kreowanie produktów turystycznych. Nasza droga
ewolucji jest podobna do innych
ROT-ów w Polsce. Początki to budowanie własnej tożsamości, pokazywanie sprawności i skuteczności
podejmowanych działań. Efekty to
przede wszystkim rozwój regionalnej oferty turystycznej przekładający się na rosnące zainteresowanie
turystów. Statystyki potwierdzają,
że zachodniopomorskie to czołówka polskiej turystyki.

Które z projektów ZROT-u
uważa Pan za najważniejsze?
Wszystkie działania uważamy za
równie ważne bez względu na ich
wielkość i zasięg, bo dopiero ich
synergia decyduje o sukcesie. Jednak dwa przedsięwzięcia uważam
za szczególnie istotne dla rozwoju
turystycznego regionu. Jedno to
oczywiście Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski. To największe
tego typu przedsięwzięcie inwestycyjne w Polsce, którego ZROT
był pomysłodawcą i kompleksowym realizatorem. Drugi to projekt partnerski z Forum Turystyki
Regionów, w ramach którego
utworzyliśmy trzydzieści branżowych partnerstw lokalnych,
wspierając je zarówno organizacyjnie, jak i szkoleniowo. Część
tych partnerstw już w trakcie
projektu przekształciła się w Lokalne Organizacje Turystyczne,
inne konstytuowały się później.
Dzięki temu dzisiaj mamy formalnie zarejestrowanych 26 LOT-ów – najwięcej ze wszystkich
województw w kraju. Wielka
szkoda, że ten cykl projektów się

skończył, bo aktywizację i wspieranie działań lokalnych uważam
za czynnik kluczowy i fundament
efektywności działań prorozwojowych.
Jakie są plany ZROT-u na najbliższą przyszłość?
Przede wszystkim kontynuować i rozwijać dotychczasową
działalność promocyjną i szerzej
włączyć się w kreowanie produktów turystycznych. Chcielibyśmy też znaleźć możliwość
powrotu do większej aktywizacji
i ściślejszej współpracy ze środowiskami lokalnymi, LOT-ami,
JST i przedsiębiorcami. Planujemy
również modernizację i rozwój
regionalnego systemu informacji
turystycznej oraz zwiększenie aktywności promocyjnej w samym
regionie. Nadal dążyć będziemy do ugruntowania pozycji
ZROT-u jako regionalnej płaszczyzny partnerskiej współpracy
na rzecz rozwoju sektora gospodarki turystycznej województwa
zachodniopomorskiego.
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Więcej turystów w regionach

Mimo nie najlepszych warunków, regionalne organizacje turystyczne oceniają rok pozytywnie.
Małgorzata Orlikowska

O

becna perspektywa
finansowa Unii Europejskiej nie przewiduje dofinansowania
projektów związanych
z promocją turystyki, co dla części
ROT-ów – korzystających w poprzednich latach z unijnego wsparcia – stanowi duże utrudnienie w codziennej
działalności. Jeśli dodać do tego
deszczowe lato, które skłoniło wielu
rodzimych turystów do zmiany wakacyjnych planów, czy zawirowania na
najwyższych szczeblach władz związanych z zarządzaniem polską turystyką, można byłoby sądzić, że 2017 r.
będzie dla ROT-ów skazany na straty.
Nic bardziej mylnego. Regionom nie
tylko udało się zrealizować zaplanowane działania, lecz także mogą się
pochwalić wzrostami w liczbie odwiedzających je turystów.

Więcej projektów i inwestycji

Tak jest np. w przypadku ROT
Woj. Świętokrzyskiego, który rok
2017 zamyka podpisaniem umowy
na stworzenie parku Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich w Nowej
Słupi. Nowoczesne centrum edukacyjno-rozrywkowe, która udostępnione zostanie turystom w 2021 r.,

i będzie gościć docelowo rocznie
nawet 400 tys. odwiedzających, ma
w przyszłości stanowić jedno ze
źródeł finansowania zadań związanych z promocją regionu.
Nieco wcześniej organizacja
podpisała umowy na realizację
projektu związanego z promocją
trasy rowerowej Green Velo (z czterema regionami Polski Wschodniej)
i edukacyjnego, w ramach którego
przeszkoli 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie turystyki, gastronomii i hotelarstwa.
- Brak wsparcia unijnego i ministerialnego wymusił na nas zmianę
akcentów w działaniach priorytetowych. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy tę sytuację, bo te trzy projekty
zapewniają duże możliwości w zakresie rozwoju i promocji regionu
– ocenia Jacek Kowalczyk, prezes
ROTWŚ. Dodaje, że w mijającym
roku dopisali również turyści. –
2017 nie zapowiadał się na udany,
bo szczyt sezonu letniego był deszczowy, występowało zagrożenie
powodziowe. Koniec końców odnotowaliśmy 4-proc. wzrost w liczbie
udzielonych noclegów w stosunku
do rekordowego 2016 r. Można
więc powiedzieć, że ten rok, choć
trudny, był udany – podsumowuje
prezes ROT.

Green Velo. Projekt edukacyjny pozwolił przeszkolić blisko tysiąc uczniów szkół średnich.

Wykorzystać popularność

Podobnych ocen dokonuje
Marek Migdal stojący na czele
Zachodniopomorskiej ROT, który
ujawnia, że wszystkie zaplanowane na ten rok działania zostały
zrealizowane. Zwraca też uwagę,
że na sukces turystyczny regionu
w 2017 r. duży wpływ miały inwestycje poczynione w ostatnich
latach przez sektor prywatny i samorządy. – Wiele projektów zreali-

zowanych wcześniej zaczyna teraz
funkcjonować jako produkty turystyczne. To przekłada się na wzrost
atrakcyjności regionu w oczach
turystów i ma odzwierciedlenie
w rankingach krajowych i europejskich. Dane Eurostatu pokazują na
przykład, że pod względem odwiedzalności przebijamy Belgię, Bułgarię, Węgry czy Maltę. Brzydka
pogoda w pełni sezonu nie przeszkodziła turystom w odwiedzaniu

zachodniopomorskiego – wyjaśnia
prezes ZROT. Nasza atrakcyjność
kompensowała pogodę i była wystarczającym motywatorem.
Dodaje, że trzeba kuć żelazo
póki gorące i na fali popularności
regionu podnosić jego atrakcyjność turystyczną i rozwijać turystykę. – Jako nowy prezes ZROT
ostatnie miesiące poświęciłem na
zdiagnozowanie stanu w jakim
jest organizacja i wypracowanie
nowych kierunków działania. Kolejne chciałbym poświęcić m.in. na
reformę systemu informacji turystycznej w regionie i zacieśnianie
współpracy ze strukturami lokalnymi – ujawnia plany na przyszłość Marek Migdal.
Nie kryje, że ich realizacja jest
uzależniona od tego, czy zdobędzie dofinansowanie. – Liczymy
na wsparcie ze środków UE ale
o to może być trudno, bo nie ma
wydzielonych funduszy na turystykę a oceniający projekty to często osoby niezwiązane z turystyką
i nie rozumiejący jej specyfiki.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że
w tym roku instytucje na szczeblu
centralnym odpowiedzialne za
turystykę cechował brak stabilności. To utrudnia funkcjonowanie
ROT-om – dodaje prezes ZROT.
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LOT-y działają projektowo
Lokalne organizacje turystyczne czują się coraz bardziej doceniane przez branżę i turystów.
Małgorzata Orlikowska

K

ońcówka roku sprzyja
podsumowaniom. Jaki
był mijający rok dla
lokalnych organizacji
turystycznych? Choć
w działalności, statusie LOT-ów nie
nastąpiły żadne rewolucyjne zmiany
wydaje się, że ten rok może być początkiem nowego, m.in. za sprawą
powołanego w lutym Ogólnopolskiego Porozumienia LOT – organizacji, która za cel stawia sobie
wzmocnienie roli LOT-ów w systemie
promocji turystycznej. Stowarzyszenie już odnotowuje pierwsze sukcesy.
– Nie są spektakularne, ale jak na tak
krótki czas działania spore. Po pierwsze jako organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt LOT-ów wreszcie możemy
mówić jednym głosem; po drugie ten
głos jest wreszcie wysłuchiwany przez
decydentów, np. MSiT czy POT. Mam
też nadzieję, że będziemy mieli realny
wpływ na naszą przyszłość, np. przy
tworzeniu nowelizacji ustawy o POT,
do której przygotowaliśmy już kilka
konkretnych propozycji – wylicza Jarosław Lichacy, prezes organizacji.
Dodaje, że najbliższym czasie
OPLOT zajmie się też kwestią
finansowania LOT-ów. – Według dziś
obowiązującego stanu prawnego
LOT-y nie uczestniczą w redystrybucji
środków pochodzących z poboru
jedynego podatku turystycznego –
opłaty miejscowej. Uważamy, że
trzeba to zmienić, bo właśnie LOT-y

często inspirują tworzenie produktów
turystycznych lub się nimi opiekują,
przyczyniając się tym samym do
rozwoju turystyki – wyjaśnia Jarosław
Lichacy, który stoi również na czele
Darłowskiej LOT.
Podsumowując mijający rok, nie
kryje też zadowolenia, że przedsiębiorcy turystyczni wykazują się coraz
większym profesjonalizmem w wykonywaniu swojej działalności. Jako
przykład podaje tegoroczne deszczowe lato, które nie rozpieszczało
turystów, zwłaszcza tych nastawionych na wypoczynek ze słońcem.
– Coraz więcej gestorów bazy noclegowej czy właścicieli atrakcji jest
w stanie zagospodarować turystom
czas w niepogodę, bo mają świadomość, że jeśli tego nie zrobią, stracą
klientów. Jeszcze kilka lat temu takiego myślenia nie było. To oznacza,
że przedsiębiorcy zaczynają w końcu
myśleć perspektywicznie, a nie koncentrują się tylko na tym co tu i teraz
– zauważa prezes OPLOT.

Działalność gospodarcza pomaga

W mijającym roku DarLOT
odnotował, kolejny rok z rzędu,
większe wpływy z działalności gospodarczej, jaką prowadzi. Obecnie zyski ze sprzedaży pamiątek,
wydawnictw stanowią już 30–40
proc. całego budżetu organizacji.
– W kolejnych latach zintensyfikujemy wysiłki, by je zwiększyć.
Będziemy poszerzać paletę produktów i inwestować w maszyny do ich

Iwona Krajewska: Coraz więcej mieszkańców uczestniczy w akcjach które realizujemy, ale również wie gdzie jest punkt IT.

produkcji. To konieczne, by zyskać
samodzielność i nie polegać jedynie na składkach członkowskich,
których przekazywanie jest coraz
częściej uzależnione od dobrej woli
członków – podsumowuje prezes
Lichacy i uściśla, że działalność gospodarcza, którą prowadzą już niektóre LOT-y, jest dużym wsparciem
ich działalności także w zadaniach

głównych, ponieważ najczęściej
jest nakierowana na turystów. –
Warunek jest jeden, nie może ona
przeważyć czy też być obciążeniem
podczas realizacji głównych zadań
jakie stoją przed LOT-ami.
Rozszerzenie działalności gospodarczej to nie jedyny cel jaki stawia
sobie organizacja na 2018 r. W planach jest też szeroko zakrojona dzia-

łalność edukacyjna i informacyjna.
DarLOT chce m.in. przeprowadzić
drugą edycję międzynarodowej konferencji Silver Tourism poświęconą
problematyce wypoczynku osób
starszych oraz serię szkoleń dla
kwaterodawców w zakresie nowych
trendów w turystyce. W planach ma
też kontynuację działań promocyjnych, jak udział w targach i przygo-

Wielkopolska - nowocześnie o historii, aktywnie o wypoczynku
Tomasz Wiktor, prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej opowiada o planach na 2018 rok i głównych elementach promocji regionu.
kolejnych i „murowane” dziedzictwo
ostatnich zasługują na poznanie. Te
właśnie elementy staramy się akcentować w działaniach rewitalizujących
i promujących Szlak Piastowski.

Jakie cele stawia sobie Wielkopolska
Organizacja Turystyczna?
Główny nacisk kładziemy na integrację środowiska oraz promocję regionu.
Te ostatnie działania dotyczą dwóch
szlaków – Wielkiej Pętli Wielkopolski (WPW) i Szlaku Piastowskiego.
Pierwszy z nich to prawie 700 km
drogi wodnej, wiodącej Wartą i Notecią, drugi od 2016 roku nabiera nowoczesnego kształtu, łącząc historię
i współczesność. WPW prezentujemy
na krajowych i zagranicznych targach
„wodniackich”, w ramach wizyt studyjnych przepływamy śluzy na Noteci
i witamy na poznańskim lotnisku barką, promującą Pętlę. Rok 2016, jubileuszowy dla naszej państwowości,
ponownie skierował uwagę na Szlak
Piastowski. Odwaga, ambicja i dalekowzroczność pierwszych Piastów,
polityczna rozwaga i konsekwencja

Który z bieżących projektów jest
najważniejszy?
Wspólnie z Samorządem Województwa i Klastrem Turystycznym „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce” prowadzimy działania promocyjne, ale
także systematyzujące i organizujące.
W 2017 roku kontynuowaliśmy projekt „Oznakowanie drogowe Szlaku
Piastowskiego”, wzdłuż tras tranzytowych regionu zostało rozmieszczonych kilkadziesiąt znaków drogowych
kierujących do pobliskich obiektów.
Aktualnie prowadzimy oznakowanie
tablicami wyposażonymi w aplikację
rozszerzonej rzeczywistości (AR),
ustawiamy niestandardowe obiekty informacji turystycznej. Finanse
na ten projekt pochodzą ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wspólnie
z Gnieznem, Kaliszem i Koninem,
gminą Pobiedziska oraz Muzeum
Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej wdrażamy projekt „Rozwój kluczowego
szlaku dziedzictwa kulturowego Województwa Wielkopolskiego pn. Szlak
Piastowski”. Obejmuje on działania
inwestycyjne, modernizujące i chroniące obiekty Szlaku. W 2018 roku
planujemy intensywną kampanię promocyjną, która będzie finansowana
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jakie znaczenie turystyczne dla regionu mają wydarzenia w nim organizowane?
W tegorocznym regionalnym etapie
konkursu POT-u wyróżnione zostały
trzy wielkie imprezy: Plenerowe Widowiska Historyczne „Orzeł i Krzyż”,
Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” oraz Ogólnopolski
Festiwal Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych. Trudno jednoznacznie
określić, czy imprezy plenerowe mają
większą siłę przyciągania niż zabytki,
wydaje się, że tworzą z nimi doskonałe
połączenie. Pozytywny wpływ wydarzeń na atrakcyjność turystyczną i na
rozwój turystyki kulturowej został zapisany jako jeden z elementów „Strategii rozwoju turystyki w Województwie
Wielkopolskim do 2020 roku”.

Jakie znaczenie dla promocji regionu ma współpraca z branżą turystyczną?
Nadal niewiele biur podróży oferuje
wycieczki do Wielkopolski. Działania
skupiamy na komunikacji z klientem
indywidualnym. W zależności od odbiorcy wybieramy kanały tradycyjne,
jak targi krajowe i na rynku niemieckim
czy foldery, doskonale funkcjonują aplikacje „Szlak Piastowski”, „Wielkopolska – atrakcje turystyczne” czy „Wielka
Pętla Wielkopolski”.
W tym roku przygotowaliśmy nową
odsłonę portalu wielkopolska.travel,
na bieżąco poszerzamy jego zakres tematyczny. Chcielibyśmy, aby stał się
doradcą dla turysty. Najszerzej i najbardziej intensywnie rozwijamy współpracę z branżą w ramach Wielkiej Pętli
Wielkopolski. Wspólnie opracowaliśmy
i wydaliśmy m.in. katalog ofert czy przewodnik nawigacyjny, dystrybuowane
podczas targów. Organizujemy wizyty
studyjne dla touroperatorów i dziennikarzy, korzystając z ofert przedsiębiorców z Wielkopolski.
Jakie są dalsze plany promocji
regionu?
W 2018 roku ważnym wydarzeniem
będzie setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z Biurem
Organizacyjnym Obchodów planujemy publikację folderu jubileuszowych
inicjatyw, Powstanie wprowadzamy

do działań informacyjnych podczas
Targów Tour Salon. Wielkopolskę
promujemy hasłem „wielka historia
– wielka przygoda”, a działania skupiamy na rynku krajowym i sąsiadującym zagranicznym, współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami POT,
wspólnie wyszukujemy i docieramy
do precyzyjnie wybranych grup docelowych, komponując ofertę zgodnie
z profilem ich zainteresowań. Wielkopolska ma nieskażoną przyrodę, szlaki
dla aktywnych i dla tych, którzy wolą
niespiesznie smakować życie. Po wielu rozmowach wiemy, że grono tych,
którzy to dostrzegają i doceniają uroki
Wielkopolski stale rośnie.
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Małe z dużym pożytkiem
Inwestycje w atrakcje i infrastrukturę nie tylko przyciągają turystów, ale też pozwalają wydłużyć ich pobyt. Ich oddziaływanie rozciąga się na cały region.
towanie materiałów reklamowych,
m.in. gier planszowych, które – jak
zdradza Jarosław Lichacy – są dużo
skuteczniejszym nośnikiem wiedzy
o regionie, niż tradycyjne broszury
promocyjne.

Odkrywanie Płocka

Pozytywnie o kończącym się roku
wypowiada się też Iwona Krajewska, prezes Płockiej LOT. Jak mówi,
rok 2017 był pracowity, m.in. ze
względu na większą liczbę projektów, które realizowała organizacja.
Zaowocowało to większą liczbą turystów odwiedzających Płock. – Już
pod koniec października w Centrum
IT i wybranych obiektach frekwencja była wyższa niż w zeszłym roku –
mówi prezes Krajewska. Duża w tym
zasługa cieszącego się popularnością
projektu turystyczno-edukacyjnego
pod nazwą: „Odkryj z nami Płock”,
w ramach którego wydawany jest
Płocki Paszport Turystyczny, stanowiący miniprzewodnik po Płocku
i pamiątkę z pobytu w mieście. Akcja
polega na organizacji cyklu wakacyjnych spacerów z przewodnikami
turystycznymi – w którym uczestniczy średnio 100–350 osób. – Coraz
więcej uczestników to osoby spoza
Płocka, które przyjeżdżają specjalnie
na spacer. Organizujemy je siódmy
rok, więc można by sądzić, że ich formuła się wyczerpała, tymczasem jest
odwrotnie! Być może to dlatego, że
w czasie spacerów zwiedzamy m.in.
miejsca na co dzień niedostępne dla

zwiedzających – wyjaśnia prezes.
Dodaje, że podobnym powodzeniem
cieszy się też inny realizowany od
sześciu lat projekt „Płock na szóstkę”
adresowany do uczniów klas czwartych płockich szkół podstawowych,
w ramach którego poznają swoje
miasto uczestnicząc w lekcjach muzealnych i spacerach po Płocku.
Z dobrym przyjęciem spotkały się
wreszcie projekty, które zadebiutowały w tym roku. Chodzi m.in. o grę
miejską przygotowaną z okazji Roku
Rzeki Wisły, aktywności związane
z 780-tą rocznicą lokacji Płocka czy
zadanie pt.: „Filmowy Płock”, w ramach którego opracowany został
przewodnik i zorganizowany spacer turystyczny, czy pokaz filmów
„Z Płockiem w tle...”.
Duża frekwencja w czasie imprez
PLOT przekłada się na rozpoznawalność samej organizacji. – Coraz więcej mieszkańców nie tylko dostrzega
naszą działalność i uczestniczy w akcjach które realizujemy, lecz także
kojarzy naszą organizację, wie gdzie
jest punkt IT. Oznacza to, że nasze
wysiłki, by płocczanie zainteresowali
się swoim miastem, poznali jego turystyczne oblicze, przynoszą efekty.
To nas bardzo cieszy – komentuje
Iwona Krajewska i dodaje, że przekłada się to również na współpracę
z miastem, które dostrzegając wysiłki płockiego LOT coraz częściej
włącza stowarzyszenie w organizację różnych wydarzeń promujących
miasto.

Marzena German
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więtokrzyskie miasta i gminy
już dawno zrozumiały, że
turystyka to ważna gałąź
gospodarki. W regionie znajduje
się przynajmniej kilka perełek, wymieńmy choćby Sandomierz, uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,
Jaskinia Raj czy zamek w Chęcinach,
które każdego roku odwiedzane
są przez setki tysięcy gości. Region
rozwija się nie tyle dzięki walorom
naturalnym, co ciężkiej pracy przy
kreowaniu kolejnych produktów turystycznych i pozyskiwaniu na nie
środków finansowych, między innymi z Unii Europejskiej.
Jednym z przykładów projektów,
które będą w najbliższych latach
prowadzone w województwie, jest
budowa podziemnej trasy turystycznej w średniowiecznej sztolni
i trasy powierzchniowej w ramach
Staropolskiego Ośrodka Górnictwa
Kruszcowego w Miedziance niedaleko Chęcin. Modernizacji poddana
ma być także Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Inwestycja
to wydatek rzędu prawie 8 mln zł,
z czego ok. 5,5 mln zł pochodzić
będzie z Regionalnego Programu
Operacyjnego. – Chęciny to nie tylko
średniowieczny zamek, ale też bogata
kultura i historia związana z górnictwem – mówi Robert Jaworski, burmistrz gminy. Na Rzepce, niedaleko
chęcińskiego zamku powstało już
kilka lat temu Europejskie Centrum

Edukacji Geologicznej, które jest nie
tylko ośrodkiem szkoleniowym, ale
też konferencyjnym.
Sporo dzieje się także w Sandomierzu. W ramach najnowszego
projektu o charakterze turystycznym
„Historia światłem malowana” najważniejsze zabytki miasta zostaną
oświetlone w taki sposób, że przy
wykorzystaniu audio-przewodnika
zwiedzający pozna historię miasta w ciągu kilkudziesięciu minut.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wsparciu finansowym
z Unii Europejskiej. Burmistrz Sandomierza, Marek Bronkowski mówi,
że to nie jedyne przedsięwzięcie prowadzone z myślą o uatrakcyjnieniu
oferty turystycznej miasta. Wkrótce
na zamkowym dziedzińcu pojawią
się kolejne miniatury najważniejszych budowli, w tym kościoła pw.
Marii Magdaleny, Kamienicy Oleśnickich oraz klasztoru Dominikanów. Dzięki nim osoby niewidzące
i niedowidzące będą mogły zapoznać się z symbolami miasta. Rzeźby
opatrzone są dodatkowo napisami
w języku Brajla. Obecnie w ten sposób „zobaczyć” można Zamek Kazimierzowski, Bramę Opatowską
z fragmentem murów, ratusz, Dom
Długosza oraz zespół klasztorny św.
Jakuba.
W planach znajduje się także
budowa bulwarów nad Wisłą. Wartość inwestycji wynosi ok. 5 mln zł.
Na terenie tym zostanie stworzona
przestrzeń sportowo-rekreacyjna

z ofertą sportów wodnych, miejscem do wędkowania, powstaną też
kawiarnie i miejsca wypoczynkowe.
Miasto prowadzi inwestycje nie tylko
stricte budowlane, których celem
jest przyciągnięcie jeszcze większej
liczby turystów. Przykładem takich
działań są wakacyjne pociągi kursujące do miasta z Kielc i Rzeszowa,
w przyszłym roku siatka połączeń
ma zostać poszerzona o Lublin.
Za wejście do najważniejszych zabytków też płacą przysłowiową
złotówkę. O tym, że inwestycja się
opłaca, świadczą liczby, w tym roku
z Kielc w ten sposób przyjechało 16
tys. gości, z Rzeszowa 1 tys., choć
w tym ostatnim przypadku trasa
funkcjonowała po raz pierwszy
i dopiero od lipca. Burmistrz jest
przekonany, że za rok statystyki
będą lepsze. – Chcemy zatrzymać
turystów w Sandomierzu. Obecnie przeciętnie spędzają w naszym
mieście 2-3 dni, naszym celem jest
wydłużenie tego okresu do tygodnia
– informuje burmistrz.
W świętokrzyskim prowadzonych jest wiele projektów, które
mają otworzyć kolejne miejsca na
turystów, albo poprawić ich doświadczenia związane z pobytem.
Przykładem tego ostatniego jest
zamek Krzyżtopór w Ujeździe, który
będzie oferował wirtualny spacer
śladami Ossolińskich oraz przestrzeń muzealną. Projekt o wartości
blisko 2, 2 mln zł jest finansowany
z RPOWŚ na lata 2014-2020.

Piętnaście lat
sukcesów

Jacek Kowalczyk prezes ROT WŚ:
– W ciągu kilkunastu ostatnich lat
potroiliśmy liczbę hoteli i liczbę sprzedanych
noclegów, kwitną nasze uzdrowiska, powstają
nowe atrakcje turystyczne. Rolą ROT w tym
procesie jest przede wszystkim kreowanie wizerunku województwa jako całości, tworzenie
marki parasolowej, pod którą chronią się inne
lokalne marki regionu
Kilkanaście wielkich produkcji telewizyjnych, w tym koncerty Sabat Czarownic, Kabaretowe Wakacje z Duchami,
programy śniadaniowe, reportaże, do
tego 3,5 miliona wydawnictw, udział
w kilkudziesięciu imprezach targowych w Polsce i na świecie, wykre-

owanie marki Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo to wciąż
zaledwie niewielka część tego, czym
przez piętnaście ostatnich lat może
się pochwalić dla promocji walorów
turystycznych swojego Województwa
Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
1 grudnia Świętokrzyska ROT, skupiająca niemal 160 członków, obchodzi hucznie swoje piętnastolecie.
Żeby znów wszystkich zaskoczyć,
nie przygotowano klasycznej akademii z wręczaniem kwiatów dyplomów
i występem gwiazdy. Zamiast tego był
specjalnie wyprodukowany półtoragodzinny spektakl, podczas którego
czarownice tańczyły w ekstatycznym
sabacie, wokół prawdziwego ognia,
duchy sunęły po elektrycznych deskorolkach, a podczas wręczania pamiątkowych dyplomów Kieleckie Centrum
Kultury zamieniło się w starą bibliotekę, niczym z książek o Harrym Potterze. Dokonania ROTWŚ na przestrzeni
15 lat przedstawiono w innowacyjny
i niezwykle ciekawy pod względem
artystycznym sposób. Lokalne media
szybko okrzyknęły tę imprezę jednym
z najważniejszych artystycznych wydarzeń roku w Kielcach.
Dziś trudno uwierzyć, że jeszcze
w roku 2005 w województwie świę-

Zespół Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w komplecie podczas Gali Jubileuszowej ROT.
tokrzyskim sprzedawało się rocznie
niewiele ponad pół miliona noclegów,
a w roku 2016 liczba ta przekroczyła
milion sześćset tysięcy, czyli była trzykrotnie wyższa! Dzięki wsparciu ROT
w zakresie promocji Sandomierza
w serialu „Ojciec Mateusz”, to królewskie miasto nad Wisłą wyszło z zapomnienia i dziś to konkurencyjny Kazimierz próbuje dogonić Sandomierz.
– Ten sukces frekwencyjny to także
ciężka praca członków naszego stowarzyszenia: hotelarzy, operatorów
atrakcji turystycznych, targów, dyrektorów muzeów, pracowników systemu
informacji turystycznej, właścicieli gospodarstw agroturystycznych – mówi
dyrektor biura zarządu Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata
Wilk-Grzywna.
Powierzono w 2014 roku organizacji
stworzenie pierwszej marki ponadregionalnej dla trasy rowerowej, która
przebiegała przez pięć województw.
Tak powstał wielokrotnie nagradza-

ny Wschodni Szlak Rowerowy Green
Velo.
Przez piętnaście lat funkcjonowania
ROT WŚ wydała w ramach promocji
Województwa 3,5 mln egzemplarzy
bezpłatnych map folderów i przewodników. Wyemitowała 12 dużych koncertów telewizyjnych, zrealizowała
siedem telewizyjnych kampanii reklamowych, wzięła udział w kilkudziesięciu imprezach targowych w Polsce
i Europie.
Dziś, gdy województwie zaczyna
brakować rąk do pracy w branży hotelowej,
Regionalna
Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła dzięki unijnym
pieniądzom cykl zawodowych szkoleń
we współpracy z kilkunastoma szkołami zawodowymi w regionie. Dzięki
temu młodzież nabiera doświadczenia
praktycznego w hotelach i restauracjach podczas staży zawodowych oraz
kształci się w takich zawadach jak barista, kelner, recepcjonista, kucharz,
sommelier, pracownik biura podróży

itp. Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, członkowie świętokrzyskiej ROT, bardzo chętnie korzystają z tych staży.
A podczas samej gali z okazji 15-lecia,
Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego raz
jeszcze zaskoczyła 700 widzów zgromadzonych w Kieleckim Centrum
Kultury, ogłaszając wraz z marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
Adamem Jarubasem, że rusza z budową niezwykłego multimedialnego
obiektu pod nazwą Park Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich, który Unia Europejska dofinansuje kwotą ponad 13
milionów złotych. Będzie to obiekt
nawiązujący w swej idei do esencji
marki Świętokrzyskie i hasła „Świętokrzyskie czaruje” z motywami postrzeganymi jako jednoznacznie świętokrzyskie. Prezentowane będą legendy
np. o słynnych „sabatach czarownic”,
„zbóju Madeju” itd., a także walory turystyczne regionu.
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2017 rok zakończony sukcesem
Touroperatorzy mówią, że ten rok zakończył się dla nich bardzo dobrymi wynikami sprzedaży.
Marzena German

K

rzysztof Piątek, prezes
Neckermann Podróże
i Polskiego Związku
Organizatorów Turystyki informuje, że
ostatni rok to blisko 17-procentowy
wzrost liczby klientów. Neckermannowi także przyniósł wynik lepszy
o kilka procent niż poprzednio, co
daje powody do zadowolenia.

Duzi bardzo zadowoleni

Piotr Henicz, wiceprezes Itaki,
nie tylko cieszy się z dobrego wyniku
lata, lecz także zapewnia, że program zimowy sprzedaje się bardzo
dobrze, a touroperator prowadzi
już zaawansowane prace nad sezonem 2018/2019. – Kiedy oglądam
się do tyłu, to nadal nic nie widzę
– mówi z uśmiechem Piotr Henicz,
odnosząc się do pozycji rynkowej
Itaki. – W tym sezonie ponownie
uciekliśmy Rainbowowi o parę
punktów procentowych – dodaje.
Piotr Henicz podkreśla, że rosnące
słupki sprzedaży u touroperatorów
to także wzrosty u agentów. Itaka
na zapytanie o podsumowanie Lata
2017 odpowiedziała, że touroperator podzieli się wynikami za cały rok
wiosną, Wiadomości Turystyczne
cytowały jednak Piotra Henicza już
kilka tygodni temu, gdy mówił, że
w 2016 touroperator obsłużył 637
tys. klientów, osiągając obrót 1,815

mld zł, a na 2017 planuje wzrost
o ponad 100 tys. turystów, obrót
ma zdecydowanie przekroczyć
2 mld zł. Konkretne dane prezentuje natomiast Rainbow. Przychody
Grupy Kapitałowej Rainbow Tours
po trzech kwartałach 2017 roku
wzrosły o 18,1 proc., przy czym te ze
sprzedaży imprez turystycznych były
wyższe o 24,7 proc. W analizowanym okresie zysk netto całej Grupy
Kapitałowej wyniósł 44.348 tys. zł,
zysk netto spółki dominującej to 41
275 tys. zł, w okresie porównywalnym 2016 roku było to 26.991 tys.
zł (+ 52,9 proc.). Rainbow dodaje,
że z powodu ograniczonego w ostatnim sezonie dostępu do bazy hotelowej w tzw. tańszych kierunkach, np.
w Tunezji czy Turcji, klienci podróżowali do innych krajów. W sezonie
letnim touroperator wprowadził
do oferty nie tylko dodatkowe hotele w europejskich destynacjach,
ale też w dalekich krajach, czyli na
Kubie, Bali czy w Meksyku. W trzecim kwartale roku Rainbow obsłużył 366,7 tys. klientów, co stanowi
wzrost 26,1 proc. do rok do roku.
Było to spowodowane m.in. sprzedażą oferty ekonomicznej. W sezonie
„Lato 2017” największą popularnością cieszyła się Grecja, której wzrost
w liczbie osób wyniósł aż 38 proc.,
Hiszpania (+ 30,2 proc.) oraz Chorwacja (+ 24,3 proc.). W minionym
sezonie klienci zaczęli chętniej kupować wyjazdy do krajów, które

Renata Mentlewicz: Dla TFG był to niezwykle pracowity rok. Mamy poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

wcześniej nie cieszyły się zbytnim
zainteresowaniem. Mowa o Egipcie,
Albanii i Cyprze. Andrzej Tokarczyk,
dyrektor sieci sprzedaży i franczyzowej w Rainbow mówił w czasie VI
Ogólnopolskiego Forum Agentów
Biur Podróży, że firma zanotowała
w tym roku ogromny wzrost zarówno w odniesieniu do krajów bliskiego i dalekiego zasięgu. – Agenci
bardzo nam pomagają w zdobywaniu coraz wyższych sukcesów – zaznacza Andrzej Tokarczyk.

dla agentów biur podróży

Grecja liderem

Janusz Śmigielski, wiceprezes
Grecos Holiday również potwierdza,
że firma po raz kolejny poprawiła
swój wynik finansowy. Wszystko
dzięki olbrzymiej popularności Grecji, której udział w polskim rynku
wyjazdowym szacowany jest na
39-40 proc. Choć Janusz Śmigielski
nie podaje konkretnych liczb, mówi
o dwucyfrowej zmianie na plus
i podkreśla, że analiza sprzedaży
pokazuje, że w tym roku mocno

Dubaj uruchamia internetową grę szkoleniową
Zabawa połączona ze szkoleniem i szansą na wygranie luksusowych
wakacji – to w skrócie Dubai Expert. Internetowy program szkoleniowy
autorstwa dubajskiego Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu
właśnie miał swoją premierę w Polsce.
Internetowa gra Dubai Expert powstała
we współpracy z Dubajską Wyższą
Szkołą Turystyki z myślą o agentach
i kierownikach biur podróży. Jej celem
jest poprawa poziomu wiedzy na temat
potencjału turystycznego najbardziej
znanego emiratu i zwiększenie sprzedaży
wycieczek do destynacji.
„Nasza współpraca z agentami biur
podróży ma fundamentalne znaczenie.
Chcemy aktywnie rozwijać najbardziej
innowacyjne kanały komunikacyjne, aby
upewnić się, że agenci są na bieżąco ze
wszystkim, co może zaoferować Dubaj”,
tłumaczy Issam Kazim, CEO, Dubai Tourism.
Dubai Expert to wielopoziomowa
internetowa gra karciana, w której gracze

Uczestnicy, którym uda się ukończyć
20 misji, obejrzą wszystkie 25 ﬁlmów
i prawidłowo odpowiedzą na pytania
zadawane przez system w trakcie wirtualnej
podróży, otrzymają tytuł „Dubai Experta”.

muszą tworzyć idealne plany pobytu
w Dubaju dla różnych grup, dopasowując
je do ich wieku, zainteresowań
i budżetów.
Dzięki zróżnicowanym proﬁlom
dostępnych jest w sumie 30 misji, a gracze
mogą zbierać coraz więcej punktów.
„W skład platformy wchodzi również
25 ﬁlmów wideo z wypowiedziami
ekspertów. Służą one jako przewodnik
po opcjach spędzania czasu w Dubaju,
łącznie z licznymi ofertami rodzinnej
rozrywki, gastronomii, zakupów, parków
rozrywki, kultury i dziedzictwa”, opowiada
Paddington Tucker, dyrektor zarządzający
Travel Advance, przedstawiciel Dubai
Tourism na Europę Środkową (Polskę,
Czechy, Węgry i Rumunię).

poprawiły się wyniki współpracujących z Grecosem biur agencyjnych
– wiele z nich urosło o 50, a nawet
o 100 proc. Marcin Tułaczko, dyrektor Coral Travel Wezyr Holidays (CTWH) nie kryje natomiast
zadowolenia z powrotu popytu na
wiodący kierunek tego touroperatora. – W 2016 roku postawiliśmy
na Turcję i już wtedy odrobiliśmy
straty z 2015 roku. W 2017 roku zanotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty –
mówi Marcin Tułaczko i dodaje, że

Stań się ekspertem w dwa tygodnie
„Oczywiście agenci i kierownicy
biur podróży nie mogą spędzać
wielu godzin po prostu grając.
System zawiera opcję zachowywania stanu gry, umożliwiając
ukończenie jej w ciągu kilku tygodni”, dodaje Tucker.
Gracze, który zdobyli tytuł eksperta, otrzymują certyﬁkat podkreślający ich znajomość destynacji,
a jeżeli program ukończy kilku
przedstawicieli danej agencji,
może ona promować się jako
specjalizująca się w sprzedaży
wycieczek do dynamicznie rozwijającego się emiratu.
Program Dubai Expert jest jednym
z elementów planu, zgodnie z którym Dubaj do 2020 r. odwiedzi 20
milionów turystów.
W ramach przygotowań do Expo
2020, Dubaj rozszerza bazę hotelową oraz inne obiekty składające
się na infrastrukturę turystyczną.
www.visitdubai.com/pl/departmentof-tourism/careers-education-andtraining-services/dubai-expert
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CTWH sam był zaskoczony tak pozytywną zmianą na plus sięgającą 20
proc. – Na przyszły rok zaoferujemy
jeszcze więcej dobrych hoteli – zapowiada Marcin Tułaczko i dodaje,
że touroperator liczy na podobny
wzrost w przyszłym roku. Miniony
sezon pozytywnie ocenia też Leila
Ben Arfi-M’halla, prezes Best Reisen
Group. – Choć dobrze sprzedawała
się cała oferta, to największy wzrost
odnotowaliśmy w segmencie podróży egzotycznych, tu obrót wzrósł
o 57,2 proc. rok do roku – mówi Leila
Ben Arfi-M’halla. Numerem jeden
były Malediwy (ponad trzykrotny
wzrost sprzedaży), coraz większą
popularnością cieszą się wyjazdy
łączące Dubaj z innymi krajami Azji
sprzedawane pod nazwą Luksusowe
Duety i Luksusowe Trio.

40 mln zł w drugim filarze

Renata Mentlewicz, dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego także dobrze ocenia ostatnich
kilkanaście miesięcy. – Dla TFG był
to niezwykle pracowity rok. Mamy
poczucie dobrze wykorzystanego
czasu, zarówno w obszarze budowy
systemu, jak i upowszechniania
wśród przedsiębiorców wiedzy na
temat funkcjonowania II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek
niewypłacalności touroperatorów.
Pamiętajmy, że dla UFG rynek turystyczny był nowy. Uczyliśmy się go
dla Państwa i z Państwem – mówi
Renata Mentlewicz. Od listopada
2016 roku do października 2017
roku przedsiębiorcy przekazali do
funduszu ok. 40 mln zł z tytułu składek. Największy udział przypada na
„Imprezy turystyczne na terytorium
państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu
lotniczego w ramach przewozu
czarterowego” i stanowi ok. 78 proc.

wszystkich wpłat. TFG nie tylko
przyjmował wpłaty od touroperatorów, ale także kontrolował, czy
wszyscy przedsiębiorcy wpisani do
Centralnej Ewidencji Organizatorów
i Pośredników Turystyki wywiązywali się ze swojego obowiązku. – Od
początku działalności wysłaliśmy
ponad 1 tys. wezwań o złożenie zaległej deklaracji oraz uiszczenie ewentualnej składki, ponad 130 wezwań
o uregulowanie zaległej składki
i ponad 170 wniosków o wykreślenie z rejestru z zakazem prowadzenia działalności na 3 lata – informuje
Renata Mentlewicz.
W wyniku tych działań część
przedsiębiorców wyjaśniła, że nie
realizowali obowiązków wobec
TFG, ponieważ nie wiedzieli o wejściu w życie przepisów. Ci przedsiębiorcy stosują się obecnie do
nowych regulacji prawnych. Część
firm, które faktycznie nie prowadziły działalności organizatora
turystyki lub pośrednika turystycznego, wykreśliła się z rejestru na
własny wniosek. Wobec pozostałych przedsiębiorców marszałkowie
województw wszczęli postępowania
administracyjne w sprawie wydania
decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie prowadzenia działalności na 3
lata. – Aktualnie ponad dwadzieścia
z tych postępowań zakończyło się
3-letnim zakazem działalności, ale
część z nich jeszcze się toczy. Na
ostateczne dane musimy jeszcze poczekać – dodaje Renata Mentlewicz.
Aktualnie do TFG wpływa średnio
ok. 3,5 tys. deklaracji za dany miesiąc. Na początku działalności było
to ich ok. 2,5 tys. – Wyraźnie widać,
że nasze działania mające na celu
uświadomienie przedsiębiorcom
ciążących na nich nowych obowiązków przynoszą efekty – konkluduje
dyrektor.
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Dobry rok dla czarterów

Kończący się rok Small Planet uznać może za udany, co potwierdzają wyniki
finansowe. Także Enter Air jest zadowolony z minionych trzech kwartałów.
Marzena German

K

ończący się rok zaliczony został
przez Small Planet Airlines do
udanych głównie z powodu
dobrych wyników finansowych. Liczba
pasażerów zwiększyła się do 2,7 mln,
dla porównania w 2016 roku było
to 1,98 mln osób. W 2018 roku linia
chce obsłużyć trochę ponad 3,9 mln
klientów. Tegoroczne obroty wyniosły
305,7 mln euro, w 2016 roku było to
223,1 mln euro. Poprawę zanotowano
też po stronie zysku operacyjnego, który
dla 2017 roku wyniósł 6,1 mln euro,
rok wcześniej Grupa zanotowała stratę
w wysokości 3,8 mln euro. W listopadzie
tego roku przewoźnik otrzymał
koncesję na wykonywanie operacji
lotniczych w Kambodży. W bieżącym
sezonie zimowym wykorzystywanych
jest tam pięć samolotów, kolejne cztery
latają z Indii dla tamtejszej taniej linii
lotniczej Indigo. Z kolei Latem 2018
dziesięć maszyn będzie operować
z Polski, kolejna ma stacjonować
jako zapasowa w Katowicach,
dziewięć ma obsługiwać niemieckich
touroperatorów, w tym największych
– TUI Deutschland, Thomasa Cooka,
FTI i DER Touristik, jeden samolot
będzie tam bazowany na zasadzie
„stand-by”. Kolejna maszyna ma latać
z Francji, trzy następne z Litwy, a dwie
ze Skandynawii.
Small Planet Airlines kontynuuje
sprzedaż miejsc w systemie B2B i B2C,
ten ostatni segment jest stale rozwijany.

Poza poszerzaniem kierunków dostępnych dla klientów indywidualnych,
ważnym krokiem było otwarcie się na
agentów turystycznych. Od listopada
oferta przewoźnika dostępna jest już
w systemie MerlinX. Dzięki opcji dynamicznego pakietowania wprowadzonej już w zeszłym roku przez MerlinX,
wakacyjni doradcy będą mogli przy
samodzielnym tworzeniu produktu
korzystać z przelotów Small Planet
Airlines, co równie ważne, sami ustalą
wysokość swojej marży. Jeśli rezerwacja nie zostanie opłacona w ciągu 24
godzin od momentu jej założenia, zostanie anulowana bezkosztowo. Prezes
Small Planet Airlines obiecuje, że linia
będzie się rozwijać i poprawiać jakość
świadczonych usług, by przekonać
partnerów, iż tak się stanie, przypomina – miniony sezon pokazał, że umie
dotrzymać danego słowa.
Także Enter Air dobrze ocenia
minione trzy kwartały 2017 roku. W
tym czasie przychody spółki wzrosły
o 18,9 proc. do 774,3 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej było to 651,4
mln zł. Zysk operacyjny w pierwszych
dziewięciu miesiącach roku wyniósł
64,1 mln zł (+4,7 proc.), zysk netto
ukształtował się na poziomie 47,5 mln
zł i był wyższy o 7,2 proc. wobec 44,3
mln zł przed rokiem. – Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami i podpisanymi kontraktami tegoroczne lato
było rekordowe. Wykonaliśmy więcej
lotów niż rok temu, dlatego wyniki nie
są dla nas zaskoczeniem. W ostatnich

miesiącach podpisaliśmy rekordowe
umowy z TUI i Rainbow Tours, cały
czas rozmawiamy z innymi touroperatorami i mamy nadzieję, że niedługo
sfinalizujemy ostatnie umowy – mówi
Grzegorz Polaniecki, członek zarządu
i dyrektor generalny Enter Air. W październiku 2017 r. przewoźnik podpisał
z TUI Poland umowę na sezon Lato
2018 – Zima 2018/2019 o wartości 81,4
mln dol. (ok. 299,5 mln zł), która jest
największą w historii zawartą przez
spółkę. We wrześniu zawarta została
też umowa z Rainbow Tours o wartości 46,3 mln dol. (ok. 165 mln zł).
Enter Air nie wyklucza powiększenia
liczby maszyn jeszcze przed sezonem
Lato 2018 ze względu na duży popyt ze
strony touroperatorów.

Jarosław Jeschke: Dzięki wprowadzonym
zmianom w 2017 roku udało się obniżyć wskaźnik opóźnień powyżej 3 godzin do 1,5 proc.

ZMIENIAMY SIĘ NA LEPSZE
O zmianach, planach rozwoju oraz nowych programach dla seniorów opowiada
przedstawicielka Christian Tour na Polskę.
• Pani Anno doszły nas słuchy, ze firma Christian Tour znalazła się pod pani skrzydłami
i teraz Pani będzie odpowiedzialna za rozwój
i prace biura na Polskę.

Rzeczywiście od grudnia odpowiadam za Christian
Tour w Polsce. Także centrala biura została przeniesiona od grudnia z Warszawy do Katowic. To wiąże
się z wieloma zmianami organizacyjnymi i administracyjnymi, będziemy zmieniali dokumenty oraz
wszystkie umowy agencyjne. Tak więc zimą będziemy koncentrować się na tych zadaniach

Dlaczego Katowice ?
Katowice posiadają lotnisko Pyrzowice, które jest najbardziej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce,
Śląsk jest największą aglomeracją w Polsce, gdzie miesz-

ka około 3,5 miliona ludzi, poza tym z Pyrzowic podróżują mieszkańcy Krakowa, Kielc, Częstochowy.
Jest to możliwe dzięki świetnej infrastrukturze dróg
szybkiego ruchu. Poza tym koszty utrzymania biura …
nie czarujmy się – w Katowicach są dużo niższe.
W Katowicach biuro znajduje się na ulicy Opolskiej 17,
skąd będziemy kierować pracą Christian Tour na całą

Pani Anna Rozwadowska

Polskę oraz gdzie będzie centrala rezerwacji oraz rozliczeń , a także dział współpracy agencyjnej.

zainteresowanie wśród turystów. Powoli ale
skutecznie rozwijamy się.

• Za nami kolejny sezon turystyczny, proszę o kilka
słów podsumowania.
Za nami pracowite lato i jesień. Odnotowaliśmy
wzrost sprzedaży, zresztą jak wszyscy touroperatorzy, lato było bardzo dobre, praktycznie
nie obniżaliśmy cen na popularne last minute.
Nasze greckie kierunki – Rodos, Korfu i Zakintos były strzałem w dziesiątkę. Także Bułgaria
można powiedzieć sprzedawała się na pniu.
Oprócz sprzedaży kierunków letnich, zaprezentowaliśmy jesienią kolejny produkt – Senior
Voyage. Loty do Włoch i Hiszpanii odbywały
się z Warszawy i z Katowic. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu z Warszawy oraz z Katowic
– sprzedały się znakomicie. Zaproponowaliśmy naszym seniorom ofertę bardzo korzystną
cenowo, ze zwiedzaniem i winem w cenie, co
spotkało się ze szczególnym uznaniem ze strony
klientów. Senior Voyage jest produktem bardzo
rozwiniętym w Christian Tour Rumunia, mamy
więc dobra bazę i pole do wyjątkowej oferty na
polski rynek.
Firma w październiku otrzymała nową, roczną gwarancję turystyczną na 250 tysięcy euro
(1,103, 925 złotych), wydaną przez towarzystwo
ubezpieczeniowe AXA.
Tak więc można stwierdzić, że umacniamy naszą pozycję na rynku, agenci znają już nasze
logo, a same wyjazdy z naszą firmą budzą duże

• Jakie plany na następne miesiące?
Tak jak mówiłam, zima to dla nas raczej spokojny czas jeśli chodzi o wyloty. Wiosną będziemy
kontynuować program seniorski. Chcemy zaproponować wyloty do miejsc mniej znanych na polskim rynku, zwłaszcza przy współpracy z Wizzair,
z którego lotów często korzystamy.
Mamy już wiele kontaktów i zapytań zarówno
z uniwersytetów trzeciego wieku jak i innych organizacji seniorskich oraz bezpośrednio od klientów
55+. Chcielibyśmy otworzyć się także na turystykę
przyjazdową, zwłaszcza, że nasza firma macierzysta ma bardzo rozwiniętą turystykę wyjazdową,
a turyści z Rumunii chętnie odwiedzają Polskę.

Jesteśmy otwarci na kontakty z agentami, którzy
zajmują się obsługą grup wyjazdowych jak i przyjazdowych do Polski. Do tej pory turyści przyjazdowi odwiedzali Kraków, Częstochowę oraz Warszawę, ale mamy przecież do zaoferowania więcej.
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Święta w relacjach z klientem
Wysyłanie świątecznych pocztówek to tradycja, która w cyfrowym świecie powoli
idzie w zapomnienie. Mimo że mało już popularne, kartki z życzeniami mogą
zadziałać na korzyść agentów turystycznych.

Maciej Gnyszka,,
TowarzystwaBiznesowe.pl

Dlaczego warto wysyłać klientom
tradycyjne pocztówki?
O mocy wysyłanych kartek przekonałem się już wiele razy. Wielokrotnie to kartka świąteczna,
wakacyjna albo wysłana bez okazji sprawiała, że jakiś temat, o którym już zdążyłem zapomnieć,
nabierał biegu. Albo że ktoś, kto
myślał o jakiejś współpracy ze
mną, lub miał dla mnie jakąś inną
propozycję, stwierdzał, że najwyższa pora się odezwać. I choć
wysyłanie kartek to zazwyczaj
duża przyjemność zarówno dla
nadawcy jak i odbiorcy, to warto
pamiętać o ich pozytywnym wpływie na nasz biznes.
Jakie błędy najczęściej popełniają
przedsiębiorcy przy wysyłaniu
kartek z życzeniami świątecznymi?
Są dwa rodzaje pocztówek —
pseudokartki i kartki. Te pierwsze
to wydruki komputerowe na daną
okoliczność. Defaultowy tekst, defaultowy nadawca, defaultowy obrazek. Takie kartki dostajemy od
operatora telefonicznego, dealera
samochodowego, ubezpieczalni.
Wieść, którą niosą, można streścić mniej więcej w następujący
sposób: „Dzień dobry, rekordzie
w bazie danych! Mamy Cię głęboko w nosie, więc nie personalizujemy w ogóle tej kartki, mimo
iż mamy mnóstwo Twoich danych, jednak by okazać Ci swoją
bezgraniczną pogardę, chcemy
zawalić Ci skrzynkę swoimi materiałami, które będziesz musiał
odpakować, rzucić na nie okiem,
a później poszukać na nie miejsca
w koszu, a to wszystko za Twoje
pieniądze!”. Na drugim biegunie
są kartki pisane od serca, a zatem
odręcznie, z tekstem, który pasuje
prawie wyłącznie do danego odbiorcy. I to właśnie tym ostatnim
warto poświęcić czas i pieniądze.
Czy pocztówka może być w dzisiejszych czasach narzędziem budowania relacji biznesowych?
Odpowiem, przytaczając pewne
zdarzenie z mojego życia zawodowego. Nie zapomnę nigdy spotkania z członkiem zarządu jednego
z banków, odbywało się ono na
jesieni. Pierwsze słowa, które
wypowiedział pan prezes po przekroczeniu salki konferencyjnej, to
pytanie o to, jak było w Ustce – był
jednym z odbiorców kartek, które
wysyłałem z wakacji nad polskim
morzem. Później nastąpiło 15
minut fascynującej rozmowy
o zwyczajach związanych z kartkami, a raczej ich obumieraniu.
Bezcenne. Chyba nie muszę wspominać, że rozmowy merytoryczne
potoczyły się gładko i szybko?
Pocztówki bez okazji mają jeszcze
większą wartość niż te wysyłane
na święta. Takich kartek prawie
w ogóle się nie pisze i to właśnie
jest w nich piękne.

➤ Wysyłkę życzeń świątecznych

zaplanuj z odpowiednim wyprzedzeniem.

➤ Wydatek na tradycyjne pocz-

tówki potraktuj jak inwestycję na
przyszłość.

WARTO WYSYŁAĆ KARTKI ŚWIĄTECZNE
Dobry sposób na przypomnienie
o swoim biurze w okresie
wczesnej rezerwacji.

➤ Nie ograniczaj się jedynie do wy-

syłania kartek na Gwiazdkę, ale
też z innych okazji.

Skuteczna metoda
budowana
lojalności klienta.

Marzena German
Warto pamiętać, że świąteczna
kartka z życzeniami to jeden z najtańszych sposobów budowania relacji z klientami i dotarcia do nich
w chwili, kiedy touroperatorzy
mocno zachęcają do zakupu kolejnych wakacji w ramach wczesnej
rezerwacji. Tym bardziej warto
poświęcić trochę czasu i pieniędzy
na przypomnienie potencjalnym
kupującym o swoim istnieniu.

się z tłumu,
1. Wyróżnij
przypomnij o sobie
Tradycyjne pocztówki wysyłane
są coraz rzadziej. Firmy stawiają
raczej na wygodę i ograniczanie
kosztów, dlatego życzenia świąteczne przekazują swoim klientom
i współpracownikom w formie
elektronicznej. Tymczasem ręcznie napisana kartka, a przynajmniej osobiście zaadresowana
i podpisana, to dowód dbałości
o odbiorcę i jakość kontaktów. To
także świetne narzędzie do budowania relacji z klientami i zwiększania ich lojalności. Turysta,
który dostanie bożonarodzeniową
kartkę do skrzynki pocztowej a nie
mejlowej, z pewnością poczuje
się wyróżniony i doceniony, co
w czasach, kiedy jako kupujący
wymagamy coraz bardziej spersonalizowanych usług, jest równie
ważne jak atrakcyjna wakacyjna
oferta. I choć na zakup kartek
pocztowych trzeba przeznaczyć
konkretny budżet, wydatek lepiej potraktować jak inwestycję
na przyszłość. Za tradycyjną wysyłką pocztówek przemawia jeszcze jeden argument – e-kartki są
często usuwane, jeszcze zanim
zostaną przeczytane, nierzadko
wpadają do sekcji „spam”, przez
co odbiorca nawet nie wie, że taki
list do niego został wysłany. Wówczas cały wysiłek związany z realizacją świątecznego mejlingu spali
na panewce.

Akcja marketingowa,
którą łatwo można
ocenić pod względem
efektywności.
Według badań Power for Direct Marketing,
DMA, edycja 2011-12, zwrot z każdego
dolara zainwestowanego w wysyłkę
pocztówek wynosi 39 procent.

z Gwiazdką. Wybierając pocztówki,
postaw na obrazki św. Mikołaja,
choinki, zimowe krajobrazy, czy
pięknie zapakowane prezenty. Unikaj też kartek, które w założeniach
mają być zabawne. To, co śmieszy
jednych, może obrażać drugich.
Zwróć uwagę na kolorystykę. Choć
zieleń i czerwień najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem, to
pamiętaj, że większość kartek będzie utrzymana w tych barwach.
Postaw raczej na inne odcienie,
dzięki którym twoja pocztówka wyróżni się na tle innych. Być może
zdecydujesz się stworzyć firmowe
kartki, wówczas unikaj zbytniego
eksponowania logo biura. Choć
życzenia świąteczne są jednym
z elementów promocji, to nie mogą
być typowo sprzedażowym narzędziem. O wiele lepiej sprawdzi się
zamieszczenie niewielkiego znaku
firmowego przy podpisie na odwrocie pocztówki. Eksperci są natomiast podzieleni co do tego, czy do
wysyłki należy dołączać wizytówki.
O ile niektórzy nie widzą w tej
praktyce nic złego, to inni uważają
to za zbyt nachalną praktykę, która
może odnieść skutek przeciwny
do zamierzonego. Niektóre biura
wykorzystują kartki świąteczne
jako element konkursu lub loterii –
pocztówka jest wówczas sposobem
na przekazanie życzeń, ale też kuponem w losowaniu atrakcyjnych
nagród. Jakich – to zależy od inwencji każdego z agentów.

dobierz wzór
zapominaj też
2. Umiejętnie
kartki świątecznej
3. Nie
o internecie
Warto pamiętać, że choć Boże
Narodzenie to powszechnie znane
święto, nie każdy musi je obchodzić. Na kartce lepiej napisać
neutralne życzenia, w rodzaju
„Wesołych Świąt” niż odnosić się
do symboli i tradycji religijnych.
Na bardziej osobistą treść można
pozwolić sobie jedynie wobec
osób, które zna się lepiej. To samo
dotyczy wyglądu samej kartki. Przy
biznesowej wysyłce o wiele lepiej
sprawdzą się wzory nawiązujące do
komercyjnych symboli związanych

Choć tradycyjne kartki będą
na pewno lepiej odebrane niż
elektroniczne, nie oznacza to, że
te ostatnie zostaną źle ocenione.
Z pewnością świąteczny mejling
jest tańszy, pozwala też łatwo
skontrolować, ile wiadomości dotarło do adresata i jaka ich część
została otwarta. Jeśli nie masz
czasu, by wypisać kilkadziesiąt,
czy kilkaset pocztówek, lepiej wyślij je przez internet. Możesz też
podzielić swoich turystów na dwie

grupy – najważniejsi zostaną obdarowani życzeniami przekazanymi
w tradycyjny sposób, pozostali
w wersji elektronicznej. Tworząc
te kategorie, zadaj sobie pytanie,
dlaczego chcesz wysłać życzenia
do tych osób. Być może to twoi
najważniejsi klienci, bo kupują
u ciebie wakacje regularnie od
wielu lat, może to osoby, które nie
do końca były zadowolone z twoich usług, ale chciałbyś, by jeszcze raz powierzyły ci organizację
swojego wypoczynku, a może to
turyści, których zwyczajnie chcesz
pozyskać jako stałych klientów.
Święta Bożego Narodzenia mogą
być pretekstem do przeprowadzenia akcji marketingowej na szerszą skalę. Ozdób świątecznymi
motywami także swoją stronę internetową, pamiętaj o Gwiazdce,
tworząc kolejne wpisy na swój
profil w mediach społecznościowych. Być może Boże Narodzenie
to dobra okazja do zmiany zdjęcia
profilowego prezentującego twoją
firmę. W ten sposób nie tylko
stworzysz świąteczną atmosferę,
ale też miejsce, w którym można
kupić gwiazdkowy prezent. Dobrym pomysłem będzie przygotowanie voucherów, którymi potem
obdarowani będą mogli w całości
lub częściowo opłacić wymarzone
wakacje. Ciekawym pomysłem jest
też stworzenie na czas przedświąteczny nowego podpisu mejlowego
z życzeniami lub z zimowym motywem.

inne świąteczne
4. Rozważ
opcje
Jeśli dysponujesz większym
budżetem reklamowym, rozważ
poszerzenie świątecznej wysyłki
o dodatkowe elementy. Agenci turystyczni stosują różne praktyki,
niektórzy do życzeń dołączają
drobne upominki, jak na przykład
niewielką paczkę herbaty o zimowym smaku, pierniczki, czy
czekoladki z logo firmy. Innym pomysłem może być przygotowanie
własnego kalendarza, przykładem

niech będzie akcja prowadzona
cyklicznie przez niemiecką sieć
TUI Travel Star, która co roku
wydaje kalendarz ze zdjęciami
wykonanymi przez właścicieli
i pracowników biur działających
pod tą marką. Dodatkowo agencje,
które przesłały fotografie wybrane
do tego wydawnictwa, otrzymują
50 egzemplarzy do rozdania dla
swoich klientów. Biura wysyłają do turystów, których chcą
nimi obdarować, zaproszenia do
przyjścia do salonu sprzedaży po
odbiór prezentu, dzięki czemu
oszczędzają na kosztach przesyłki.
W okresie przedświątecznym
takim zaproszeniem może być
pocztówka z życzeniami. Innym
pomysłem jest organizacja konkursów z okazji Gwiazdki z losowaniem nagród przed Wigilią, tak,
aby pod choinką mógł znaleźć się
dodatkowy, niespodziewany prezent. Ciekawą strategię przyjęło
niemieckie biuro agencyjne Plan@
Holiday, które regularnie bierze
udział w lokalnym jarmarku świątecznym. Poza własnym stoiskiem,
udziela się też na wspólnym, na
którym sprzedawane jest jedzenie. Stamtąd pracownicy mogą
przekierować odwiedzających do
swojego punktu, gdzie dostępne
są już tylko informacje o ofercie
wyjazdowej. Święta to też dobra
okazja do zmiany wystroju witryny
twojego biura. Eleganckie dekoracje świąteczne przyciągną uwagę
klientów, co potwierdzają dane od
niemieckiego touroperatora FTI.
Organizator ten przygotowuje
dekoracje do sklepowych witryn
dla swoich agentów i jak wynika
z analiz, salony, które je wystawiają, zwiększają swoje obroty do
5 procent szybciej niż pozostałe.

ograniczaj się do
5. Nie
Bożego Narodzenia
Choć święta religijne to idealna
okazja do wysłania tradycyjnej
pocztówki z życzeniami, nie musisz ograniczać się tylko do Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.
Twoim zadaniem, jako właściciela
biura agencyjnego, jest pozyskiwanie klientów i dbanie o relacje
z nimi, dlatego pomyśl o kartkach
na inne okazje. Poza oczywistymi
jak Nowy Rok, mogą to być urodziny klienta, rocznica istnienia
twojego biura, podziękowanie za
kupienie wycieczki, powitanie po
przyjeździe z wakacji i szereg innych. Planując działania marketingowe na kolejny rok, wkalkuluj
w budżet zakup, a może nawet
produkcję własnych pocztówek.
Przeanalizuj, do kogo i z jakiej
okazji zamierzasz je skierować,
z wyprzedzeniem zaplanuj też
moment samej wysyłki, by zdążyły
dotrzeć do adresata na czas.
Choć Boże Narodzenie to czas
szczególny, uważaj, by nie przesadzić z wykorzystywaniem świątecznych elementów w swojej
promocji. Ostatecznie nie chodzi
przecież o stworzenie kampanii
opartej na kiczu, ale wykorzystanie tej wyjątkowej okazji do przypomnienia o sobie klientom.
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Czy może być jeszcze lepiej?

Dojazd własny w końcówce
września w porównaniu z tym
samym okresem rok wcześniej.

P

ierwszy miesiąc nowego roku
turystycznego już za nami.
Z biurami podróży wyjechało
o kilka procent więcej klientów niż
w listopadzie poprzedniego roku. To
tylko tak na dobry początek, gdyż
jak popatrzeć na sprzedaż biur podróży np. z ostatnich 10 tygodni, to
bez przesady, mamy do czynienia
z kolejnym boomem w turystyce zagranicznej. Nieustannie dynamika
tygodniowej sprzedaży wykazuje
dwucyfrowe wzrosty, a jej skumulowana wartość, obejmująca już
zarezerwowane wyjazdy do końca
października 2018 roku, przekroczyła +30%.
Najpopularniejsze kierunki ubiegłego sezonu Grecja, Hiszpania
i Bułgaria w dalszym ciągu, ale już

Krzysztof Piątek, PZOT

tylko umiarkowanie rosną, podczas
gdy siłę napędową dynamiki sprzedaży stanowią „wielcy powracający”: Egipt, Turcja i Tunezja oraz
utrzymująca się duża popularność
Albanii.
Dobremu klimatowi konsumenckiemu w turystyce zagranicznej
sprzyja silny polski złoty, ogromna
podaż imprez oraz atrakcyjne ceny,
często mocno poniżej poziomu cen
z ubiegłego sezonu. Pozytywne sygnały płyną również z sejmu, gdzie
dobiega końca proces uchwalania
nowej ustawy o imprezach turystycznych, gwarantującej pełne bezpieczeństwo podróżnych. Czy może
być jeszcze lepiej? Oczywiście tak,
jeśli nie wystąpią „nieuniknione
i nadzwyczajne okoliczności”.

TREND W SPRZEDAŻY
Wzrost liczby klientów w początkach grudnia w porównaniu z tym
samym okresem rok wcześniej.
rezerwacje

klienci

60

45,9

31,2

30

49,2

43,7

30,2

-6,5

0

53,2

-8,4

-30

7.11

14.11

28.11
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kategoria

7.11

14.11

28.11

5.12

rezerwacje
klienci
bus+hotel
samolot
dojazd własny

-6,5%
-8,4%
-14,4%
-8,3%
-5,0%

30,2%
31,2%
2,9%
36,5%
13,5%

43,7%
45,9%
8,6%
53,9%
21,4%

49,2%
53,2%
11,1%
62,7%
14,3%

ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (W ZŁ)*

INDEKS CENY

NAJPOPULARNIEJSZE
KRAJE I KIERUNKI

Na listę ulubionych kierunków powróciła Portugalia.

Indeks ceny dla kierunku liczony jako relacja średniej ceny rezerwacji za osobę do
wysokości wynagrodzenia netto w danym miesiącu. Wskaźnik obrazuje możliwości
zakupowe Polaków w danym tygodniu w odniesieniu do poszczególnych kierunków.
Im wyższy wskaźnik, tym mniej osiągalna jest oferta dla przeciętnego klienta.

W początkach grudnia największe
wzrosty popularności w stosunku do
analogicznego okresu rok temu odnotował Egipt.

Hiszpania
Kraj

Cena rez.

1. Grecja
2. Turcja
3. Hiszpania
4. Egipt
5. Bułgaria
6. Włochy
7. Albania
8. Chorwacja
9. Emiraty Arabskie
10. Portugalia

7530
7705
7552
4980
5876
6113
5721
4409
10538
7207

cena/os.
2665
2559
3069
2056
1958
2319
2157
1552
4150
3171

3500

1500

Egipt

Kraj
14.11
1. Grecja
0,807
2. Turcja
0,781
3. Hiszpania
0,892
4. Egipt
0,660
5. Bułgaria
0,583
6. Włochy
0,643
7. Albania
0,653
8. Chorwacja
0.498
9. Emiraty Arabskie bd.
10. Portugalia
bd.

3069

2904

2500

Grecja

3018
2665

2647

2226
2149

2178

14.11

28.11

2056

5.12

* z ostatniego tygodnia

RYNEK WALUTOWY WALUTY PALIWA PROGNOZY

28.11
0,822
0,770
0,927
0,669
0,606
0,668
0,675
bd.
1,375
bd.

5.12
0,819
0,786
0,943
0,632
0,601
0,712
0,663
0,477
1,275
0,974

Grecja

Hiszpania

Kraj
Udział%
1. Grecja
0,4%
2. Turcja
bd.
3. Hiszpania -14%
4. Egipt
117,4%
5. Włochy
18,8%
6. Bułgaria 19,3%
7. Albania
53,7%
8. Austria
0,1%
9. Tajlandia 101,9%
10. Malta 100,9%

Egipt

2

1

0

0,892

0,927

0,943

0,807
0,660

0,822
0,669

0,819
0,632

19.09

26.09

3.10

4,76 zł

Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Pogorszenie nastrojów na rynkach

O

statnie sesje na rynkach finansowy
przyniosło widoczne schłodzenie
nastrojów wśród inwestorów.
Zwyżki na najpopularniejszej kryptowalucie kontrastowały z kontynuacją spadków na amerykańskich indeksach oraz
zniżką eurodolara. Mocniejszy USD tłumaczony jest niedawnym przeforsowaniem reformy podatkowej przez Senat,
co otwiera drogę do unifikacji projektu
i połączeniu go z obowiązującymi przepisami. Na horyzoncie w USA pojawił się
jednak coroczny czynnik ryzyka w postaci
potrzeby podwyższenia limitu zadłużenia,
który może psuć nastroje wokół aktywów
zza oceanem.
Lokalnie możemy powiedzieć, że
wtorkowa RPP zawiodła oczekiwania.
Część inwestorów zakładała, iż ostatnie
mocne dane makro skłonią członków

Konrad Ryczko, BOŚ

kurs funta w początkach
grudnia
Rady do potencjalnego zaostrzenia retoryki. Rynek nie otrzymał jednak takiego sygnału ze strony A. Glapińskiego,
a sama decyzja o obniżeniu oprocentowania rezerw odebrana została jako
ruch techniczny. W dalszym ciągu jednak zdecydowana większość obserwatorów zakłada, iż dopiero okolice II kw.
2018 r. przyniosą zaostrzenie retoryki,
co docelowo doprowadzi do podwyżki
stóp przed końcem przyszłego roku.
Posiedzenie RPP nie zmieniło również
układu fundamentalnego na koszyku
CEE – gdzie forint pozostaje w odwrocie
z uwagi na kontynuację luźnej polityki
przez NBH. Na PLN inwestorzy czekają
na bardziej jastrzębia RPP, a na czele
zwyżek w 2017r. pozostaje CZK, gdzie
CNB zdecydował się na zainicjowanie
podwyżek stóp.

KURSY WALUT
Kurs franka od kilku tygodni stabilny.

4,5

3,5

4,25
3,55

12.09
waluta
euro
dolar USA
funt
frank

7.11
,24
3,64
4,82
3,66

Na przełomie listopada i grudnia cena oleju napędowego na stabilnym poziomie.
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0
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VI 2017

VII 2017

VIII 2017

IX 2017

5,4 Średnia sald ocen zmian
sytuacji finansowej, gospodarczej, domowej, kraju
wrzesień 2017: +5,4

XI 2017

źródło: GUS

benzyna Pb95

4,68

4,66

4,59

4,54

4,53

15.11

29.11

472
3

0

6.12

4,27

4,28

Źródło: bankier.pl

4,31

3,63

19.09

Wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne tendencje w konsumpcji
indywidualnej.
4,8

euro

3,67

0

CENY PALIW

6

dolar USA

3,56

UFNOŚĆ KONSUMENCKA

5

Kierunek Udział
1. Antalya
bd.
2. Hurgada
bd.
3. Zakynthos -5,4%
4. Bodrum
bd.
5. Marsa Alam 59,4%
6. Teneryfa 15,4%
7. Burgas
29,9%
8. Heraklion -25,7%
9. Korfu
-16,2%
10. Rodos
39,2%
* sezon 2017

Produkt		

olej napędowy
29.11

6.12

Ropa brentUSD/baryłka
61,84
62.64
Benzyna Pb95 zł/l		
4,72
4,68
Olej napędowy zł/l		
4,59
4,54
Paliwo lotnicze AVGAS100 LL zł/l 7,82*
Paliwo lotnicze JET A-1 zł/l 4,0b*

15.11

61,49
4,66
4,53

*cena z akcyzą, stan na 5.12.2017
źródło: bankier.pl, e-petrol.pl

26.09
14.11
4,24
3,59
4,73
3,63

3.10

28.11
4,19
3,54
4,70
3,60

5.12
4,20
3,55
4,76
3,60

ŚREDNIE CENY PALIW
NA KIERUNKACH
Z DOJAZDEM WŁASNYM
Kraj
1. Austria
2. Bułgaria
3. Chorwacja
4. Czechy
5. Niemcy
6. Rumunia
7. Słowacja
8. Słowenia
9. Węgry
10. Wlochy

Waluta
EUR
BGN
HRK
CZK
EUR
RON
EUR
EUR
HUF
EUR

Pb95
1,17
2,06
9,35
28,90
1.38
4,99
1,26
1,26
357,60
1,58

ON
1,14
2,07
8,96
9,80
1,21
5,06
1,16
1,22
368,30
1,44

Źrodło: e-petrol.pl, stan na 4.10.2017
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FOTOKRONIKA BRANŻY

Z optymizmem w przyszłość
Z okazji 25-lecia OTI Holding podsumowało rok 2017.

Gala Starway. Blisko 70 biur zostało wyróżnionych przez Wezyr Holiday w trakcie gali.

S

woje 25-lecie OTI Holding
świętowało prawie cały
rok. Punktem kulminacyjnym były uroczystości w Belek,
na które touroperator zaprosił
blisko 2 tys. gości. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się
m.in. pokaz fajerwerków w parku
rozrywki The Land of Legends,
występ grupy tanecznej Ogień

Anatolii oraz koncert Gorana
Bregovića.
Przed głównymi uroczystościami podsumowania roku dokonał w trakcie konferencji prasowej
prezes OTI Holding Ayhan Bektaş
oraz Michael Frenzel – były prezes
TUI AG, w OTI pełniący funkcję
doradcy ds. planowania strategicznego i rozwoju struktury. Jednak

głównym punktem programu była
niedzielna uroczysta Gala z udziałem ministra spraw zagranicznych
Turcji Mevlut Çavuşoğlu, wiceministra kultury i turystyki Hüseyina
Yaymana i gubernatora Antalyi
Münir Karaloğlu.
Przy okazji jubileuszu odbyła
się doroczna gala Starway, podczas której dyrektor generalny
Coral Travel Wezyr Holidays Kaan
Ergun wręczył nagrody Starway
Tourism Awards za najlepszą
sprzedaż oferty tureckiej w 2017
roku. Najlepsze wyniki osiągnęli:
Travel Market w kategorii biur podróży, Travel Caffe wśród salonów
franczyzowych, Sun Way Travel
jako najlepszy autoryzowany agent
oraz Wakacje.pl w kategorii portale i biura sieciowe. EK

1

22-23 października 2017, 25-lecie OTI Holding, Starway 2017, Belek, Turcja

EVENT

Agenci z Best Reisen w Banku
2

Spotkanie agentów na TT Warsaw tym razem pod auspicjami Best Reisen.

Imprezy Best Reisen znane są ze świetnej, klubowej atmosfery.

B

est Reisen Group zaprosił
swoich agentów i współpracowników do wspólnej zabawy w warszawskim klubie Bank.
Impreza odbyła się przy okazji targów TT Warsaw – tradycją już jest,
że w tym czasie przedstawiciele biur
agencyjnych z całej Polski spotykają

się, by wspólnie bawić się do białego
rana. Tym razem organizatorem
wydarzenia był Best Reisen Group.
Zainteresowanie wydarzeniem przekroczyło oczekiwania touroperatora,
na zaproszenie firmy do klubu przybyło ponad 150 osób, które przy nowoczesnej muzyce, otwartym barze

24 listopada 2017, Pozytywne zakończenie sezonu Best Reisen, Club Bank,
Warszawa

targi

Elegancka Grecka Panorama
W hotelu Bellotto goście Greckiej Panoramy wysłuchali recitalu.

Grecka Panorama jak zwykle cieszyła się
popularnością.

I

mpreza, w której w tym roku udział
wzięli wystawcy Greckiej Panoramy, była zupełnie inna od zeszłorocznej. Tym razem na gości czekała
elegancka kolacja serwowana w hotelu
Bellotto, w którym dzień wcześniej

Wieczór grecki odbył się w eleganckich
wnętrzach hotelu Bellotto.

odbyły się warsztaty dla branży MICE
i konferencje dla przedstawicieli przemysłu spotkań i turystyki wypoczynkowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję
jeszcze raz porozmawiać w spokojniejszej atmosferze. Kolację uświetnił wy-

3

i cateringu mogły w swobodnej atmosferze świętować zakończenie
sezonu letniego i przygotować się do
kolejnego. Na imprezie nie zabrakło
przedstawicieli urzędów do spraw
turystyki – tunezyjskiego i egipskiego,
z którymi touroperator stale współpracuje. Best Reisen Group już od
trzech lat regularnie organizuje spotkania z agentami w czasie targów
w Katowicach, które utrzymane są
w podobnej atmosferze. Leila Ben
Arfi-M’halla, prezes touroperatora,
mówi, że firmie brakowało podobnego wydarzenia w Warszawie.
Istnieje zatem szansa, że dyskoteka
późną jesienią w stolicy wejdzie na
stałe do programu organizatora. MG

stęp znanej greckiej mezzosopranistki
Aleksandry Gravas, która w czasie wieczoru dała dwa koncerty. W programie
znalazły się zarówno standardy muzyki
klasycznej, jak i utwory popularne w Grecji – część gości przyłączyła się do śpiewu
zachęcana przez artystkę. Aleksandra
Gravas studiowała nie tylko muzykologię,
ale także filozofię i literaturę niemiecką
na Uniwersytecie Frankfurckim, swój
głos doskonaliła w Londynie u znanych
nauczycieli śpiewu. Jej repertuar obejmuje zarówno utwory typowo operowe,
jak i popularne. Uroczysta kolacja na zakończenie pierwszego dnia Greckiej Panoramy zgromadziła wielu gości, którzy
toczyli dyskusje i wspólnie się bawili do
późnych godzin nocnych. MG
2-3 grudnia 2017, Grecka Panorama, PGE
Narodowy, Warszawa
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Więcej zdjęć

www.wiadomosciturystyczne.pl

❶ Uroczystość otwarcia jubileuszowych targów turystycznych
TT Warsaw prowadzi prezes
Urszula Potęga i prezes PIT,
Paweł Niewiadomski. Wiele
powiedziano słów, wiele osób
uhonorowano, w tym przyjaciół
i partnerów TT Warsaw, którzy
z targami współpracowali od samego początku. Dla każdego znalazła się czerwona róża. MO
❷ Ukraińskie biuro podróży Taor-

Karpaty może nie zajmowało dużego
stoiska, ale przyciągało zwiedzających
uśmiechem i energią. A żeby nie zapomnieć, dokąd wybrać
się na kolejny wypad,
można było zrobić
sobie pamiątkowe
zdjęcie. MO

❸ Polska

Izba Turystyki i MT
Targi po raz
kolejny wspólnie przyznały
nagrodę Fair

Play Polskiej Turystyki Kryształowy
Globus. Nagrodę z rąk prezesa
Pawła Niewiadomskiego i prezes
Urszuli Potęgi odebrała dyrektor
Biura Podróży Orlando Travel
Agata Mueck. MO

❹ Na stoisku Mazowsza jak zwykle

dużo się działo i dla każdego znalazło się miejsce. Honory gospodyni
pełniła Izabela Stelmańska, ale
można było spotkać tam także przewodniczącego Rady POT Jana Korsaka czy Adrianę Machnacz z Młyna
Gąsiorowo. MO

❺ Nowy na polskim rynku

touroperator ETI (niemiecki specjalista od
Egiptu) także pojawił się na targach.
Na stoisku ciepło
witał gości dyrektor Express
Travel International
na Polskę
Kamil
5
Kurak. MO

