WT SONDA
Rośnie zainteresowanie
turystyką niszową
– Szczególnym powodzeniem wśród turystów zagranicznych
cieszą się pakiety z grupy „extreme” – mówi
Jakub Ryfa z trójmiejskiego biura Joytrip
o możliwościach niszowej turystyki. strona 18
BRAN˚A
Cięcia budżetowe w POT. Zmniejszony o prawie
4 mln budżet organizacji zmusi ją nie tylko do szukania oszczędności, ale też alternatywnych źródeł finansowania. Zmniejszenie wydatków POIT-ów, współpraca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego i reklamy w wydawnictwach POT to niektóre ze sposobów
strona 3
radzenia sobie z trudną sytuacją.
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– Dla mniejszych
touroperatorów, którzy
nie mają jeszcze zbudowanej marki, obecna sytuacja
może być znacznie groźniejsza, a dla niektórych
z nich może to być ostatni
sezon – mówi Piotr
Zawistowski, prezes
Triada SA
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TARGI

Najciekawsze wydarzenia ITB
Przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń berlińskich targów i informacje dotyczące kosztów, terminów
strona 12
oraz transportu.

WT Wyró˝nia | Znamy zwyci´zców konkursu na najlepszy katalog

Destynacje

TUI zwyci´zcà
Ró˝y Kolumba

Pustki w Grecji

BIURA
Czy tania złotówka przyciągnie zagranicznych
turystów? Przyjazdowe biura podróży nie
podzielają tych optymistycznych przewidywań
i wskazują co stoi na drodze odrodzenia przyjazdówki po
strona 5
zeszłorocznej zapaści.

TEMAT NUMERU
Przyszłość dla
wyspecjalizowanych
– Naszym podstawowym
celem jest rozwijanie portfela
ubezpieczeń turystycznych
– mówi Beata Kalitowska,
dyrektor polskiego oddziału
Europejskich. strona 13

REGIONY
Promocja Krakowa w CNN. Spoty reklamowe w
międzynarodowej sieci telewizyjnej, pokazujące
różnorodne atrakcje miasta – nie tylko muzea i zabytki,
mają powstrzymać odpływ turystów ze stolicy
strona 7
Małopolski.

REGIONY
Łódź – nie tylko Manufaktura i Filmówka. Łódzki
ROT przedstawił dokonania w zakresie rozwoju
turystyki i plany na najbliższy czas. Turystykę w
regionie będzie promować nagromadzenie wydarzeń i
atrakcji – od festiwali kulturalnych, po jeździectwo i
strona 7
imprezy sportowe.

Uliczne zamieszki anarchistów na kontynencie, po˝ary na Rodos, dro˝yzna na Cyprze i
susza na Krecie. Do tego kryzys ekonomiczny i mocne euro. Takie warunki nie sprzyjajà
rozwojowi bran˝y turystycznej w Grecji.

Aleksandra Rudzińska

Mi´dzynarodowe koncerny wygrały w naszym konkursie.

R

ozstrzygn´liÊmy konkurs
na najlepszy katalog
prezentujàcy tegoroczne
oferty wakacyjne. Zwyci´˝yło
TUI przed Neckermannem i
Wezyr Holidays.
W tym numerze prezentujemy wszystkie katalogi
bioràce udział w konkursie
Ró˝a Kolumba. Zgodnie z
naszymi przewidywaniami
spotkał si´ on z du˝ym odzewem z Paƒstwa strony. Wynika to zapewne z tego, ˝e nawet w dobie internetu i coraz
to nowszych i zaskakujàcych
form reklamy tradycyjny,
drukowany katalog wcià˝ odgrywa wa˝nà rol´
w procesie komunikacji z klientem. Jest dla
niego przewodnikiem, który oprócz tego, ˝e
pomo˝e mu wybraç wymarzone wakacje, ułatwi równie˝ podró˝owanie.

Klient szuka bowiem
w katalogu nie tylko
oferty touroperatora,
ale tak˝e informacji
praktycznych, m.in. o
tym, co w wybranym
przez siebie miejscu mo˝e zwiedziç, a dzi´ki eleganckiemu katalogowi
oraz profesjonalnej i
rzetelnej informacji w
nim zawartej nabiera zaufania do organizatora
jego wypoczynku. Jest to
niezmiernie istotne na
dzisiejszym rynku usług
turystycznych. I choç
udział internetu w sprzeda˝y wakacyjnych
wyjazdów wzrasta z roku na rok, tradycyjny
katalog wcale nie traci swej wartoÊci, a
obydwa narz´dzia wzajemnie si´ uzupełniajà. AB

PERSONALIA
Medyczne korzenie turystycznej kariery. Jahangir
Mangalia, właściciel biura Exotic Travel, z polską
rzeczywistością oswajał się kilka lat, studiując tu
medycynę. Całkiem przypadkiem odkrył, jaką
satysfakcję sprawia mu organizowanie wyjazdów i w
efekcie porzucił medycynę dla turystyki. strona 19

WT praktyczne porady
cena 12 zł (0% VAT)

T

nąc koszty, nie należy oszczędzać na promocji. Warto podtrzymywać działania wizerunkowe. Sprawiają one, że firma nie znika z pola
widzenia klientów i przedstawiają ją jako odporstrona 15
ną na kryzys.

P

rawo pracy. Zatrudnienie osób spoza UE
– ułatwienia dla pracodawców. Obowiązujące od lutego prawo upraszcza procedury związane z wykonywaniem legalnej pracy przez obstrona 16
cokrajowców.

P

rocedury. Znaczenie protokołu z kontroli
hotelu. Osoba podpisująca z ramienia hotelu
protokół może zgłosić do niego swoje uwagi.
Nieskorzystanie z tego prawa utrudnia
strona16
późniejsze odwołanie.

P

olskie biura podró˝y zdajà si´ nie zauwa˝aç problemu. Wi´kszoÊç z nich
zasłania si´ statystykà, z której wynika, ˝e
liczba rezerwacji imprez turystycznych do
Grecji wzrosła w 2009 roku o 30 proc., a
kraj ten jest, obok Turcji, najcz´Êciej wybierany przez polskich turystów jako
miejsce wypoczynku.
Jednak przedstawiciele greckiego sektora turystycznego bijà na alarm. Zwiàzek Greckich Przedsi´biorstw Turystycznych ogłosił, ˝e w 2009 roku turystyka
przyjazdowa do Grecji zmniejszy si´ o 10
proc. Powodów do zadowolenia nie majà
te˝ greccy hotelarze i pracownicy gastronomii. – Po zamieszkach w Atenach straciliÊmy bardzo du˝o turystów – stwierdza
Nikos Pansilopolis, właÊciciel znanej sieci
hoteli na Riwierze Olimpijskiej. – Biura
podró˝y zaprzeczajà, bo nie chcà zniech´caç turystów, ale sytuacja tutaj naprawd´ jest nie do pozazdroszczenia.
Wiele pokoi w naszych hotelach stoi pustych, a rezerwacji w czasie sezonu wakacyjnego wcale nie mamy tak du˝o.
Sytuacja na wyspach te˝ jest niewesoła.
Kryzys finansowy zbiera ˝niwa wÊród turystów z całej Europy. – W poprzednich
latach mieliÊmy wielu klientów z Europy
Zachodniej, w szczególnoÊci z Wielkiej
Brytanii – wyjaÊnia Vasilis Therni, pracownik jednej z tawern w stolicy Cypru,
Nikozji. – Teraz jest ich znacznie mniej,
podejrzewam, ˝e głównie z powodu kryzysu ekonomicznego na całym Êwiecie. Polacy te˝ przyje˝d˝ajà coraz rzadziej, a jeÊli
ju˝, to liczà ka˝de euro. Mieszkaƒcy Krety i Rodos narzekajà, ˝e tak êle to jeszcze
chyba nigdy nie było i modlà si´, ˝eby zarówno gospodarka ogólnoÊwiatowa, jak i
ich lokalna pogoda były dla nich łaskawe.

Hotele | Nowy partner mi´dzynarodowej sieci

WTM | POT zawiesza przygotowania do udziału w targach

Koniec „SAS” poczàtkiem „Blu”

Nie b´dzie Polski na WTM?

S

C

ieç hotelowa Radisson definitywnie zmienia wizerunek i wykreÊla ze swojej dotychczasowej
marki nazw´ linii lotniczych SAS.
Od wczesnej wiosny obiekty, które znane były do tej pory pod nazwà „Radisson SAS” b´dà funkcjonowaç jako „Radisson Blu Hotels and Resorts”. Wprowadzenie

nowej nazwy oznacza definitywny
koniec współpracy sieci Radisson
z liniami lotniczymi SAS, która zakoƒczyła si´ ju˝ w 2006 roku. Rezidor Hotel Group – właÊciciel
sieci hotelowej Radisson – zrezygnował wtedy ze współpracy z
SAS z powodu swojego wejÊcia na
giełd´ w Sztokholmie. KL

i´cia bud˝etowe nie omin´ły turystyki (pisaliÊmy o tym w WT
178). Polska Organizacja Turystyczna, szukajàc oszcz´dnoÊci, nie
przebiera w Êrodkach. Zawieszone
zostały przygotowania polskiego
stoiska w odbywajàcych si´ w drugim półroczu 2009 targach turystycznych. Ci´cia dotkn´ły jednà z

najwa˝niejszych na Êwiecie imprez,
odbywajàce si´ w listopadzie w
Londynie targi World Travel Market, gdzie przedstawiciele najwi´kszych touroperatorów szukajà
ofert turystycznych. Czy oznacza
to, ˝e wÊród tysi´cy wystawców z
całego Êwiata zabraknie tych z
Polski? KK
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oniec lotnictwa. To chwytliwe – bo budzące grozę – hasło powtarza się w
wypowiedziach lubiących nas straszyć ekspertów. Zainteresowani potwierdzeniem tej apokaliptycznej tezy nie muszą szukać daleko. Zmieniające
się jak w kalejdoskopie ceny paliw, zawieszane i likwidowane połączenia i dynamiczny rozwój szybkiej kolei zdają się świadczyć o jej prawdziwości. Wystarczy spojrzeć na rozwój sytuacji we Włoszech, gdzie kłopoty Alitalii bezwzględnie wykorzystuje Trenitalia, państwowy przewoźnik kolejowy. Czerwona Strzała (Frecciarossa), nowy szybki pociąg między Rzymem a Mediolanem, który pozwala przebyć dzielący oba miasta dystans w trzy i pół godziny
staje się zabójczym konkurentem dla połączenia lotniczego na tej samej trasie. Samolot leci z Rzymu do Mediolanu co prawda tylko półtorej godziny, ale
jeśli dodać do tego półgodzinny dojazd z lotniska do centrum miasta i 45 minut odprawy, okaże się, że Czerwona Strzała szybciej zabierze nas na miejsce.
Kto w takiej sytuacji decydowałby się na samolot?
Chociaż wszystkie względy praktyczne – czas podróży, komfort jazdy, ryzyko opóźnienia – przemawiają za pociągiem, spróbuję obronić tezę, że turysta, a przynajmniej turysta nowicjusz, nie przesiądzie się do niego. Że będzie
wolał przejść upokarzające nieraz kontrole w bramce na lotnisku, gnieść się
na niewygodnych siedzeniach i wytrzymać kilka godzin bez papierosa niż
zrezygnować ze związanego nieodłącznie z lotem dreszczu emocji. Proszę
pamiętać, że polscy turyści nadal oklaskują pilota po udanym lądowaniu.
Czy ktoś kiedykolwiek bił brawo maszyniście?
Katarzyna Kozłowska

MARZEC
11-15.03.09 – ITB – Międzynarodowa Giełda Turystyki,
Berlin, organizator: Messe Berlin GmbH, więcej: www.
messe-berlin. com
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19
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20
21
23
25
27
31

18-21.03.09 – MITT – Międzynarodowe Targi Turystyczne, Moskwa, organizator: ITE Travel Exhibitions,
www.mitt.ru

19-22.03.2009 – TUR – Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne, Göteborg, organizator: Svenska Massan, wi´cej:
www.tur.se
19-22.03.09 – MAP – Międzynarodowe Targi Branżowe
Le Monde à Paris, Paryż, organizator: Le Monde à Paris,
www.lemondeaparis.com
20-22.03.09 – Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok,
organizator: Podlaska Organizacja Turystyczna, więcej:
www.podlaskieit.pl
21.03.-24.03.09 – Intourmarket, Moskwa, organizator:
Euroexpo, więcej: www.itmexpo.ru

OKIEM PILOTA

ByliÊmy w galerii

S

obotnie popołudnie, warszawskie centrum handlowe Złote Tarasy. Czekając na koleżankę, obserwuję grupę 15-16-latków. Chwalą się efektami buszowania po sklepach – przypomina to licytację, kto więcej wydał i kto kupił
modniejsze ciuchy. Nauczycielki i opiekunki stoją obok, ale również są pochłonięte omawianiem zakupów.
Zagaduję dziewczę poprawiające sobie makijaż. Przyjechali na wycieczkę do
Warszawy, są z liceum z miasta na drugim końcu Polski. Większość z nich
jest w stolicy po raz pierwszy. Pytam, co już zwiedzali. Dziewczyna patrzy
na mnie zdziwiona: „Zwiedzali?”. No, przecież „zwiedzają”! Teraz ja się dziwię, bo przecież to wycieczka szkolna, w podtekście: edukacyjna. Może potem mają jakiś ambitniejszy program? – łudzę się. Tak, potem chcą jeszcze
skoczyć do galerii. Uff, czyli jednak coś. – Sztuka nowoczesna? – próbuję
uściślić. Nastolatka bierze mnie chyba za nienormalną: – Galerii Mokotów –
kończy rozmowę.
No cóż, dość oryginalnie wychowujemy sobie naszą młodzież. Ale może w
obecnych czasach rzeczywiście od umiejętności odróżnienia baroku od secesji ważniejsza jest wiedza o tym, gdzie są jakie przeceny i co w modzie
jest akurat na topie?
Monika Witkowska

27-29.03.09 – Glob – Międzynarodowe Targi Turystyczne, Katowice, organizator: MTK Międzynarodowe
Targi Katowickie sp. z o.o, więcej: www.glob.mtk.katowice.pl
31.03-01.04.09 – Turystyka religijna spojrzenie interdyscyplinarne, Szczecin, Organizator: Uniwersytet Szczeciński,
więcej: www.us.szc.pl

3-5 04.09 – Krakowski Salon Turystyczny, Kraków,
organizator: Grupa A-05 sp. z o.o., więcej:
www.19kst.meetings.pl
16-19.04.09 – SITC Saló Internacional del Turisme, Barcelona, organizator: Fira de Barcelona, więcej: www.saloturisme.com
17-19 04.09 – Gdańskie Targi Turystyczne, Gdańsk,
organizator: MTG SA Gdańsk, więcej: www.gtt.pl

POD KONTROLĄ

Kryzysowe wakacje

Z

łowróżbne wieści osaczają z każdej strony, a specjaliści i dyletanci,
eksperci oraz szarlatani bombardują nas coraz ostrzej hiobowymi newsami. Zgodnie z prawem medialnego zgiełku, aby się przebić każda następna
wieść powinna być bardziej groźna od poprzedniej.
Właściwie w widzeniu przyszłości powinienem się dostosować do otoczenia. A jednak i w tym kryzysowym perpetuum mobile dają się dostrzec jaśniejsze punkty. Być może po raz pierwszy w historii pojawiła się szansa, że
dla części Europejczyków Polska stanie się celem tzw. pierwszych wakacji.
I to nie dla tych Europejczyków spowinowaconych z nami związkami etnicznymi, ale dla takich całkiem zwyczajnych Brytyjczyków, Niemców, Belgów
lub Szwedów, dla których wakacje w Hiszpanii, Włoszech bądź Grecji okażą się w czasach kryzysowych zbyt drogie. Jeśli dołożymy do tego drastyczne obsunięcie się złotówki, a więc istotnie niższe koszty pobytu, nasza propozycja może okazać się atrakcyjna. Niezbędnym warunkiem powodzenia –
jak zawsze w takich sytuacjach – jest dobra promocja. Poddaję pod rozwagę POT slogan promocyjny: „Najlepsza na kryzys – Polska”. Albo zbliżone.
Ponieważ czasy są trudne i trzeba się wspierać propozycję hasła oferuję bezpłatnie. TED

17-19 04.09 – Świętokrzyskie Targi Turystyki
Voyager, Kielce, organizator: Targi Kielce, więcej:
www.ctk.com.p
24-26 04.09- Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009,
Warszawa, organizator: Centrum Targowo-Konferencyjne
MTPolska, więcej: www.targilato.pl

wa˝ne terminy
MINÑ¸ TERMIN
28 lutego – upłynął termin zgłaszania udziału w XV Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego Glob 2009
WA˚NE W NAJBLI˚SZYM CZASIE
24 marca – mija termin zgłaszania udziału w IX Międzynarodowych Targach Turystyki „W Stronę Słońca”
31 marca – do końca marca należy wykorzystać zaległe z zeszłego roku urlopy.
30 marca – upływa termin zgłoszenia udziału w Targach Turystycznych Market Tour „Piknik nad Odrą”.

St. Moritz, Szwajcaria 2o
Cortina d’Ampezzo, Włochy 5o
Ramsau, Austria 0o
Insbruck, Austria 3o
Chamonix Mont-Blanc, Francja 7o
Val D’Isere, Francja 2o
Val Thorens, Francja 3o
Garmisch-Partenkirchen, Niemcy 6o
Liberec, Słowacja 0o
Bormio, Włochy 3o
Obersdorf, Niemcy 3o
Livigno, Włochy 2o
Kronplatz, Włochy -1o
Samnaun, Szwajcaria -2o
Ski Zillertal, Austria 6o
Zell am See, Austria 4o
Sestiere, Włochy 1o
Val di Fiemme, Włochy 9o
Vogel, Słowenia 4o

KWIECIE¡
3-05.04.09 – Eurotour – Targi Turystyki, Wyposażenia
Hoteli i Restauracji, Międzyzdroje, organizator: Hotel Slavia sp. z o.o., więcej: www.hotelslavia.pl

3
3
16
17
17
24

1.03 pogoda

Kranjska Gora, Słowenia 3o

23-25.03.09 – Międzynarodowa wystawa Ukrainian
Travel Forum 2009, Kijów, organizator: Stowarzyszenie
Liderów Biznesu Turystycznego (ALTU), więcej:
ww.pot.gov.pl
25-27.03.2009 – UITT – Ukraine International Travel &
Tourism exhibition UITT, Kijów, organizator: ITE Group
Plc, www.uitt-kiev.com
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Harrachov, Czechy 7o
przelotny deszcz
burze
s∏oƒce
chmury deszcz deszcz ze Êniegiem
Ênieg
umiarkowane zachmurzenie

23.02 notowania
1 dolar USA = 3,6567 PLN 
1 euro = 4,6929 PLN 
baht tajlandzki
1 THB = 0.0281 USD 
dolar australijski
1 AUD = 0.6503 USD 
dolar hongkoński
1 HKD = 0.1292 USD 
dolar kanadyjski
1 CAD = 0.8052 USD 
frank szwajcarski
1 CHF = 0.8623 USD 
forint węgierski
1 HUF = 0.0044 USD 
funt egipski
1 EGP = 0.1825 USD 
funt brytyjski
1 GBP = 1.4978 USD 
hrywna ukraińska
1 UAH = 0.1217 USD bz
jen japoński
1 JPY = 0.0108 USD 
juan chiński
1 CNY = 0.1494 USD 
korona czeska
1 CZK = 0.0458 USD 
korona duńska
1 DKK = 0.1761 USD 
korona norweska
1 NOK = 0.1504 USD 
korona słowacka
1 SKK = 0,0468 USD 
korona szwedzka
1 SEK = 0.1179 USD 
kuna chorwacka
1 HRK = 0.1759 USD 
lew bułgarski
1 BGN = 0.671 USD 
peso argentyńskie
1 ARS = 0.2892 USD 
peso meksykańskie
1 MXN = 0.0692 USD 
real brazylijski
1 BRL = 0.429 USD 
rubel rosyjski
1 RUB = 0.0284 USD 
rupia indyjska
1 INR = 0.0205 USD bz
szekla izraelska
1 ILS = 0.2454 USD 

1 THB = 0.0219 EUR 
1 AUD = 0.5067 EUR 
1 HKD = 0.1007 EUR 
1 CAD = 0.6274 EUR 
1 CHF = 0.6719 EUR 
1 HUF = 0.0034 EUR 
1 EGP = 0.1422 EUR 
1 GBP = 1.1671 EUR 
1 UAH = 0.0948 EUR 
1 JPY = 0.0084 EUR 
1 CNY = 0.1164 EUR 
1 CZK = 0.0357 EUR 
1 DKK = 0.1372 EUR 
1 NOK = 0.1172 EUR 
1 SKK = 0,0331 EUR 
1 SEK = 0.0919 EUR 
1 HRK = 0.1371 EUR 
1 BGN = 0.5229 EUR 
1 ARS = 0.2253 EUR 
1 MXN = 0.0539 EUR 
1 BRL = 0.3343 EUR 
1 RUB = 0.0221 EUR 
1 INR = 0.016 EUR 
1 ILS = 0.1912 EUR 

Średnie ceny paliw 23.02.09

Benzyna E95 = 3,89 PLN/litr 

Olej nap´dowy = 3,67 PLN/litr 
Ropa = 42,55 USD za bary∏k´ 
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Bran˝a turystyczna
Organizacje | Ci´cia bud˝etowe wymuszajà na POT zamro˝enie Êrodków

POT musi znaleêç sponsora
Jak pisaliÊmy w poprzednim numerze
„WiadomoÊci”, o blisko 4 mln zł zmniejszony został bud˝et POT. Przedstawiciele organizacji szukajà oszcz´dnoÊci
i alternatywnych êródeł finansowania.

Liliana Olchowik

W

tydzieƒ po zobowiàzaniu si´
przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki do obci´cia wydatków Polska Organizacja Turystyczna
znalazła blisko 2 mln oszcz´dnoÊci
w swoim bud˝ecie na 2009 rok. Niestety to ledwie połowa (z 3,9 mln) tego, co znaleêç musi.

Ucierpià targi
Ci´cia dotknà zapewne ró˝nych sfer,
choçby kadr administracyjnych, a decyzje nie b´dà łatwe. Na pewno POT rezygnuje wst´pnie ze stoisk narodowych
na imprezach targowych w drugim półroczu – m.in. na WTM w Londynie i na
targach w Kijowie. Poprawnie napisaç
by trzeba, ˝e „zamra˝a” przewidziane
uprzednio w bud˝ecie wydatki na ten
cel z nadziejà, ˝e je wkrótce odmrozi.
Gorzej, jeÊli wizerunek Polski na mi´dzynarodowych rynkach ulegnie w mi´dzyczasie trwałej hibernacji.
Równie˝ polskie placówki zagraniczne b´dà cienko prz´dły. Tam,
gdzie nie oznacza to strat (np. kar za
zerwanie umowy), b´dà funkcjonowaç

WA˚NE
Zatwierdzony w październiku ub.r.
budżet POT na 2009 rok wynosi 38
mln zł, mniej więcej tyle samo co w
latach ubiegłych. Organizacja planowała przeznaczyć otrzymane środki
na promocję turystyki miejskiej i kulturowej oraz turystyki biznesowej i
wdrożenie projektów badawczych.

pod skromniejszymi szyldami, w mniej
reprezentacyjnych miejscach. Jak uzasadnia wiceprezes Bartłomiej Walas: –
Placówki te w minimalnym stopniu sà
odwiedzane przez klientów indywidualnych. Blichtr nie jest tu wi´c wa˝ny.
Wiadomo ju˝, ˝e lokal zmieni POIT w
Rzymie. Przyczyna jest jednak bardziej prozaiczna – LOT wypowiedział
oÊrodkowi umow´, poniewa˝ wycofuje si´ ze stolicy Włoch.

Potrzeba współpracy
Poza Włochami, gdzie nie jest to
(z przyczyn oczywistych) mo˝liwe,
POT zacieÊni prawdopodobnie współprac´ z PLL LOT. MyÊli si´ o tworzeniu wspólnych placówek na rynkach,
gdzie operujà obie instytucje. Sà jednak powa˝ne obawy co do odpornoÊci
tej opoki na kryzysowà zawieruch´.
Kondycja naszego narodowego przewoênika nie jest – delikatnie mówiàc –
najmocniejsza. Niezale˝nie od słusznej
idei łàczenia przedstawicielstw PLL
LOT i POT, co powinno dobrze słu˝yç
obu stronom, w promocji turystyki potrzebny jest znacznie silniejszy ekonomicznie partner. Kto? Prezes Rafał
Szmytke musi szybko znaleêç sponsora. Ustawa o POT dopuszcza (a nawet
zaleca) partnerstwo publiczno-prywatne. Trzeba b´dzie z tego rozwiàzania
wreszcie skorzystaç, w zakresie znacznie wi´kszym ni˝ dotychczasowe
współfinansowanie przez bran˝´ przyjazdów studyjnych do Polski.

Fundusze z reklam i UE
Bartłomiej Walas zmi´kł, jeÊli chodzi
o wyznawanà przez niego ˝elaznà zasad´ neutralnoÊci naszej narodowej organizacji i jej placówek. Bierze pod uwag´ obecnoÊç reklam w wydawnictwach
POT. Zaplanowane broszury muszà si´
znaleêç w POIT-ach w odpowiednio
du˝ych nakładach. Prawdopodobnie

ich produkcj´ cz´Êciowo sfinansujà regiony (wspólne foldery), a cz´Êciowo –
właÊnie reklamodawcy. O reklamy zabiega zespół zadaniowy, skonstruowany
w poprzek struktur administracyjnych.
Bud˝et POT wesprze nieco UE. Koszty poniesione ju˝ (w 2008 roku) przez
POT na wdra˝anie działania 6.4 POIG
majà byç wreszcie zrefundowane.

Nie tylko finanse
Ograniczony bud˝et nie jest jednak
jedynym problemem POT. Niepewna
jest przyszłoÊç siatki połàczeƒ lotniczych do Polski rozwijanej niedawno
dynamicznie przez tanich przewoêników – współtwórców sukcesu du˝ej
liczby przyjazdów. Ryanair ma nawet

zamiar (a mo˝e straszy?) zupełnie si´ z
polskiego rynku wycofaç. Placówki zagraniczne naciskajà na dopływ konkretnych informacji o Roku Chopina w Polsce. Choçby o odpowiednio bogate kalendarium imprez. To ju˝ ostatni dzwonek na promocj´ tego wydarzenia. A
znany jest jedynie termin Mi´dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
Na prowadzonym przez POT portalu
skierowanym do zagranicznych turystów utworzono chopinowski link, ale
wcià˝ nie ma tam konkretów.
Ale to ju˝ wynik obezwładniajàcej
nasze kulturalne instytucje marazmu.
I kompletny brak pomysłów na skorzystanie z promocyjnej trampoliny,
którà stworzył nam kalendarz.

OPINIA
Franca Kobenter,

dyrektor Austria.info

Cięcia w turystyce, zwłaszcza w trudnej sytuacji gospodarczej, są
dramatyczne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Polska jest jedną z europejskich potęg turystycznych. Sama turystyka jest sektorem, który generuje dużo miejsc pracy i choćby dlatego wszelkie
ograniczenia mogą mieć bardzo negatywne skutki. Nasz ośrodek,
właśnie ze względu na obecny kryzys finansowy, dostał większy
budżet. Cztery miliony euro przeznaczone zostanie na promocję Austrii w krajach sąsiednich, których znaczenie jest dla nas coraz większe – m.in. w Polsce, Czechach,
Szwajcarii, Włoszech i na Węgrzech. Ponieważ ceny biletów lotniczych znacznie
wzrosły, chcemy popularyzować nasz kraj jako bliską destynację, dokąd można przyjechać samochodem. Kilka lat temu także mieliśmy problemy z obcinaniem budżetu i
właśnie wtedy postanowiliśmy zmienić formę naszej organizacji. Teraz działamy jak
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o mieszanym finansowaniu. Mamy zagwarantowaną jedną trzecią naszego budżetu na promocję Austrii za granicą, a pozostałe
dwie trzecie musimy zorganizować sami, znaleźć odpowiednich inwestorów, którzy są
zainteresowani popularyzacją naszego kraju w Polsce – działamy w tym zakresie jak
każda agencja marketingowa. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ można zainwestować w promocję kraju więcej pieniędzy niż gwarantuje samo państwo. To my jako
ośrodki zagraniczne znamy najlepiej rynki, na których działamy, i możemy doradzać organizacji centralnej, której rola sprowadza się w dużej mierze do nadzorowania.

krótko
Białoruś świętuje jubileusz
Puszczy. 600-lecie ustanowienia
ochrony Puszczy Białowieskiej przypada 11 grudnia 2009 roku. W związku z tą rocznicą w białoruskiej części
puszczy zaplanowano szereg inwestycji w infrastrukturę turystyczną.
Już w styczniu otwarto w parku nowy hotel z 39 pokojami o różnych
standardach, gdzie do dyspozycji gości są też: sala konferencyjna, basen,
sauna oraz siłownia. W planach jest
również budowa centrum administracyjno-ekologicznego wraz z muzeum
przyrodniczym oraz rewitalizacja hotelu w położonych na skraju parku Kamieniukach. W tej bajkowej siedzibie
Dziadka Mroza planowana jest również budowa kilku nowych obiektów
turystycznych oraz remont pokazowych wolier dla zwierząt żyjących
w puszczy. Realizacja wszystkich
projektów powinna się zakończyć
w grudniu. Inwestycje te mają zwiększyć możliwości obsługi turystów,
bowiem liczba gości odwiedzających
park wzrosła w ciągu ostatnich pięciu
lat dwukrotnie. AB

Diamenty w turystyce. Pięć biur
podróży znalazło się w rankingu
„Diamenty Forbesa 2009”, który prestiżowy magazyn „Forbes” opublikował 18 stycznia. Zestawienie jest listą
firm najszybciej zwiększających swoją
wartość w latach 2005-2007, opracowywaną na podstawie szwajcarskiej
metody wyceny wartości firm,
uwzględniającej zarówno wyniki finansowe, jak i wartość ich majątku.
Przedsiębiorstwa zostały podzielone
na trzy kategorie według przychodów
ze sprzedaży w 2007 roku: firmy małe
5-50 mln zł, średnie 50-200 mln zł i duże powyżej 200 mln zł. W pierwszej kategorii znalazły się biura: Supertour
(miejsce 71.), Blue Sky Travel (miejsce
607.) i Travelbank (miejsce 1206.), a w
drugiej – Sun & Fun (miejsce 13.). W
trzeciej kategorii 73. miejsce zajął Neckermann. JM

Włoski system rezerwacyjny promuje się z GTP. Działanie systemu
rezerwacji hoteli Boscolo mieli okazję poznać przedstawiciele biur agencyjnych
Grupy Travel Polska. W ramach prezentacji Boscolo Gift przedstawiła Marzena
Pawłowicz, polski przedstawiciel firmy.
W Polsce włoski system jest wykorzystywany od dłuższego czasu przez agentów turystycznych, obecnie jednak na rynek wchodzą również usługi B2C, czyli
wyszukiwarki rezerwacyjne dostępne
bezpośrednio dla turystów. Niezwykle
popularny na włoskim rynku produkt Boscolo Gift – szkatułka zawierająca voucher na tematyczną, dwuosobową podróż – w Polsce rozprowadzają również
agenci współpracujący z firmą. Jak
twierdzi Pawłowicz, nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby dystrybuować takie vouchery podobnie jak w innych krajach – w sklepach i punktach niezwiązanych z turystyką. Obecnie kwestia ta pozostaje na etapie badań rynkowych i
oczekiwania na chętnego dystrybutora, a
aktywność firmy koncentruje się nadal
na rynku włoskim. DS
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Kryzys w du˝ej mierze tkwi w umysłach ludzi
Z Piotrem Zawistowskim, prezesem zarzàdu Triada SA rozmawia Krzysztof Lisowski.

Dookoła krążą informacje
o kryzysie, który zaczyna zbierać
żniwo również w Polsce. Jak oceniają Państwo tę sytuację?
Wydaje nam si´, ˝e w du˝ej mierze
kryzys tkwi w ludzkich umysłach.
Przekazy medialne informujàce o pogarszajàcej si´ sytuacji wielu podmiotów gospodarczych pogł´biajà takie
odczucia. Niemniej jednak obserwujemy te˝ zmiany rynkowe – zauwa˝alny jest spadek wskaêników gospodarczych. Jako touroperator nie pozostajemy oboj´tni wobec wzrostu kursu
walut obcych, które majà du˝y wpływ
na turystyk´ wyjazdowà. Mo˝emy zatem powiedzieç, ˝e połàczenie słabszej koniunktury gospodarczej, słabnàcej złotówki oraz wzrostu pewnego
rodzaju wstrzemi´êliwoÊci wÊród naszych potencjalnych klientów powoduje, ˝e nie mamy ju˝ takiej dynamiki wzrostowej jak w ostatnich dwóch
latach. Powtórzenie rewelacyjnych
wyników z 2008 roku w ogóle nie wydaje si´ mo˝liwe do zrealizowania.
Jak zatem Triada reaguje i będzie reagować na kryzys?
Ju˝ wczeÊniej zaplanowaliÊmy, jak
reagowaç na sytuacj´ kryzysowà i teraz to wdra˝amy. Tworzàc koncepcj´
budowy programu na rok 2009 w rekordowym dla nas okresie, czyli
w maju 2008, wiedzieliÊmy, ˝e tak dobra koniunktura ju˝ si´ nie powtórzy
w roku 2009. OczywiÊcie wtedy nie
było jeszcze mowy o kryzysie na takà
skal´, jak si´ potem okazało, ale i tak
zakładaliÊmy, ˝e dynamika sprzeda˝y
naszych produktów b´dzie dwukrotnie mniejsza. Takie zało˝enia sà wa˝ne, poniewa˝ nie sztukà jest zamówiç
du˝à liczb´ miejsc noclegowych lub
lotniczych. Sztukà jest je sprzedaç,
gdy˝ póêniejsza rezygnacja z nich
wià˝e si´ z ponoszeniem sporych
kosztów.
Wielu touroperatorów podnosi
ceny katalogowe swoich produktów. Czy podwyżki w kolejnych katalogach Triady również będą widoczne?
Mamy produkty, których ceny katalogowe zwi´kszyły si´ o kilka procent. Sà produkty, których cena wzrosła o kilkanaÊcie procent lub nawet
o ponad dwadzieÊcia, to wszystko za-

le˝y od destynacji i rodzaju wycieczki.
Ceny naszych wycieczek i tak nie sà
najwy˝sze w katalogach, a poza tym
operujemy du˝ymi promocjami. Powoduje to, ˝e cena koƒcowa dla
klienta jest na ni˝szym poziomie.
Czy mają już Państwo dane za
2008 rok dotyczące Państwa wyników finansowych?
Nasze przychody to około 540 mln
złotych, zysk brutto szacujemy na 14
mln złotych. Choç nale˝y zastrzec, ˝e
w przypadku zysku sà to dane bardzo
wst´pne. W skład naszej grupy kapitałowej wchodzà Triada SA oraz Sky
Club, zatem konsolidacja tych danych
jest doÊç czasochłonna. Nie zmienia
si´ jednak wartoÊç przychodu, czyli
wspomniane przeze mnie 540 milionów złotych.
A jak wyglądają prognozy na ten
rok?
Sytuacja gospodarcza jest na tyle
zmienna, ˝e trudno tutaj o jakieÊ konkretne prognozy. B´dziemy dà˝yç do
tego, aby zrealizowaç wzrost. Nale˝y
jednak zaznaczyç, ˝e ju˝ w maju 2008
byliÊmy doÊç ostro˝ni, je˝eli chodzi
o wysokoÊci wzrostów. DoÊç wczeÊnie
zacz´liÊmy myÊleç o kryzysie, wi´c jesteÊmy przygotowani na ró˝ne scenariusze. Nasze kilkunastoletnie doÊwiadczenie na tym rynku procentuje
w takich sytuacjach. Wiemy po prostu, jak reagowaç w trudniejszych
okresach. MyÊlimy jednak, ˝e dla
mniejszych touroperatorów, którzy
nie majà jeszcze zbudowanej marki,
obecna sytuacja mo˝e byç znacznie
groêniejsza, a dla niektórych z nich
mo˝e to byç ostatni sezon.
Planowali Państwo wejście na
giełdę. Rozumiem zatem, że w tym
roku raczej to nie nastąpi?
Ten rok z wiadomych wzgl´dów
jest wyjàtkowy, wi´c na razie przekładamy te plany. W tej chwili wyceny
giełdowe wielu firm sà zbyt słabe.
Ale mimo kryzysu w ramach
Grupy Triada powstała nowa marka – Terra Mare. Co to jest?
To nowa marka skierowana do najbardziej wymagajàcych klientów. Jako jedni z nielicznych specjalizujemy
si´ w ofercie premium. Oferta ta

Serwisy WWW | Urlopbezbarier.pl odpowiedzià na potrzeby turystów inwalidów

Pokonaç bariery w turystyce
Bran˝a dostrzega ostatnio potrzeb´ aktywizacji turystycznej niepełnosprawnych. Powstajà oÊrodki przystosowane
do ich potrzeb, od niedawna działa te˝
serwis www gromadzàcy takà ofert´.

P

omysł na serwis Urlopbezbarier.pl
narodził si´ w głowie Mariusza Firleja, właÊciciela zarzàdzajàcej stronà firmy
Stokrotka, w 2006 roku, kiedy wybrał si´
z ˝onà na wakacje do Krynicy Morskiej.
Sam jest osobà niepełnosprawnà i kierowany trudnymi doÊwiadczeniami
w szukaniu odpowiedniego dla siebie
miejsca wypoczynku postanowił powołaç do ˝ycia inicjatyw´, która pomogłaby
znaleêç ofert´ turystycznà przyjaznà inwalidom. – Zało˝eniem serwisu jest
zgromadzenie w jednym miejscu zarówno oÊrodków z doskonałà bazà zabiego-

wà, jak i tych pensjonatów, które mogà
zaoferowaç „tylko i a˝” np. du˝y wygodny pokój na parterze z łagodnym wejÊciem, bo przecie˝ potrzeby osób niepełnosprawnych sà równie˝ bardzo
zró˝nicowane – mówi Mariusz Firlej.
Serwis ruszył pełnà parà w paêdzierniku 2008. Zawiera nie tylko informacje o bazie noclegowej, ale tak˝e
o wszystkich aspektach prawnych wypoczynku oraz podpowiedzi, gdzie
i jak niepełnosprawni mogà atrakcyjnie i bezpiecznie sp´dziç urlop.
Jak aktualnie wyglàda zainteresowanie współpracà z serwisem? – Póki
co sytuacja nie prezentuje si´ mo˝e
okazale. Aktualnie w serwisie dost´pne sà trzy obiekty. Otrzymałem te˝ w
ostatnim czasie kilka zapytaƒ – mówi
Mariusz Firlej. JM

oznacza wakacje w najlepszych i najbardziej presti˝owych hotelach, mo˝liwoÊç korzystania z luksusowych
oÊrodków spa, pól golfowych, specjalnie zorganizowanych wypraw na
miejscu, jak na przykład: rejsy jachtami, loty balonem, raftingi, paralotnie
itp. Sprzeda˝ produktów prowadzona
jest przez biura Triada SA oraz wyselekcjonowane agencje turystyczne.
Które kierunki były najpopularniejsze w 2008 roku, które mogą
cieszyć się zainteresowaniem w roku obecnym? Kraje egzotyczne czy
inne destynacje?
Egzotyka to domena zimy, poniewa˝ w lecie ogromna wi´kszoÊç
klientów lata do basenu Morza Âródziemnego, czyli m.in. do Grecji – ponad 20 proc. naszych klientów wybiera ten kierunek, tyle samo wybiera
Egipt. Nast´pnie jest Turcja – około
20 proc. KilkanaÊcie procent przypada Tunezji.
Ile klienci Triady wydają średnio przy zakupie usługi turystycznej? Czy można mówić o określonym profilu klientów Triady?
Te wydatki to Êrednio około 2,4 tys.
zł. Je˝eli chodzi o profil, trudno jest
go opisaç. Sà oczywiÊcie jakieÊ ogólne
badania rynkowe, ale one nie do koƒca odzwierciedlajà sytuacj´. Mo˝na
jednak zdecydowanie powiedzieç, ˝e
klienci biur podró˝y w Polsce to w zasadzie elita. Polacy ciàgle mało wyje˝d˝ajà z biurami podró˝y. Byç mo˝e
mieszkaƒcy du˝ych miast, słyszàc
o wyjazdach swoich znajomych, mogà
odnieÊç inne wra˝enie, ale generalnie
na statystycznych 100 mieszkaƒców
Polski, odnotowuje si´ 4 wyjazdy
z biurem podró˝y w ciàgu roku. Dlatego w Polsce to mimo wszystko ciàgle doÊç elitarna grupa.
A poza tymi statystykami, jak
Państwo generalnie oceniają polski
rynek?
Mo˝emy wypowiadaç si´ tylko
o segmencie zagranicznej turystyki
wyjazdowej, poniewa˝ to w nim działamy. Sàdzimy, ˝e na tym rynku obserwowaç b´dziemy konsolidacj´
ofert. Rok 2009 mo˝e byç czasem,
który dla małych podmiotów oka˝e
si´ ci´˝ki. Jednak tak˝e wi´ksi touro-

peratorzy nie mogà si´ spodziewaç
du˝ych wzrostów, nale˝y raczej prowadziç polityk´ ukierunkowanà na
ochron´ dochodów.
Szefowie największych zagranicznych koncernów mówią, że rynek touroperatorów w Polsce będzie się rozwijać, ponieważ jest tu
jeszcze miejsce na wiele podmiotów
i mamy ogromny potencjał. Zgadza
się Pan z takim stwierdzeniem?
Zgadzam si´ ze stwierdzeniem,
˝e mamy ogromny potencjał. Mam
jednak wàtpliwoÊci co do miejsca na
rynku. MyÊl´, ˝e wystarczy przeÊledziç kilka historii wejÊç nowych touroperatorów na polski rynek, aby
otrzymaç odpowiedê. Dla przykładu
Ving, operator działajàcy 50 lat na
rynku skandynawskim i odnoszàcy
na nim sukcesy, wszedł do Polski i
po kilku latach zakoƒczył tu działalnoÊç z ogromnymi stratami. Moim
zdaniem wynika to z braku znajomoÊci specyfiki polskiego rynku i
nawet najwi´ksi Êwiatowi touroperatorzy mieli problem z dostosowaniem si´ do polskich warunków.
Działajàc u nas, nale˝y braç pod
uwag´ polskie realia. Trudno jest to
robiç z pozycji zagranicznego konkurenta, który nagle pojawia si´ w
Polsce i widzi, ˝e jego produkty nie
sprzedajà si´ automatycznie. To, ˝e
odniosło si´ sukcesy na swoim rynku, nie oznacza jeszcze, ˝e na polskim sytuacja b´dzie wyglàdaç podobnie.

Polski rynek jest zatem Pana
zdaniem trudny dla zagranicznych
operatorów?
Na polskim rynku jest ogromna
konkurencja. Bran˝a turystyczna ju˝
w latach dziewi´çdziesiàtych była w
pełni konkurencyjna, bez parasola
ochronnego ze strony paƒstwa. Akurat ten rynek był na tyle dobrze rozwini´ty, ˝e mo˝na powiedzieç, ˝e w momencie wejÊcia do Unii Europejskiej,
my t´ uni´ w turystyce mieliÊmy od
dawna. Oferty polskich touroperatorów niczym nie odbiegały i nie odbiegajà od oferty naszych zachodnich
konkurentów. Poza tym polski rynek
jest ju˝ stosunkowo podzielony pomi´dzy poszczególnych operatorów,
tak ˝e wejÊcie na niego jest obarczone
du˝ym ryzykiem. Dodatkowo, jako zapewne jedna z nielicznych w Polsce,
nasza bran˝a cechuje si´ wy˝szà ni˝ w
Europie Zachodniej wydajnoÊcià pracy mierzonà jako przychody na jednego zatrudnionego. A to jest kolejnà
barierà utrudniajàcà penetracj´ polskiego rynku.
Piotr Zawistowski ma 39 lat i jest od 2007
roku prezesem zarządu Triada SA. Zanim został prezesem zarządu Triada SA, pełnił
funkcje prezesa zarządu Triada Biuro Podróży sp. z o.o. (w latach 2001-2007), a także
wiceprezesa Triada Trans (1994-2003), Centrum Kształcenia Triada (1997-2006) oraz
Triada Bus Service (1998-2007). Piotr Zawistowski ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie. Jest żonaty i ma trzech synów.

W stron´ słoƒca | Podczas imprezy odb´dzie si´ study tour po mieÊcie

Po pierwsze: nowe kontakty bran˝owe
Organizatorzy targów turystycznych
w Opolu majà nadziej´, ˝e niezwykła
sceneria i bogaty program artystyczny
przyciàgnie wielu zwiedzajàcych i
zach´ci wystawców.

T

egoroczna, dziewiàta edycja Mi´dzynarodowych Targów Turystyki
w Opolu pod hasłem „W stron´
słoƒca” b´dzie obfitowaç w atrakcje
zarówno dla zwiedzajàcych, jak i samych wystawców.
Impreza, która poczàtkowo odbywała si´ pod dachem opolskiej hali
widowiskowo-sportowej,
została
przeniesiona do centrum miasta, na
rynek pełen zabytkowych kamieniczek, kawiarni i restauracji. Około
100 wystawców zaprezentuje swoje
oferty w specjalnie przeznaczonych

do prezentacji targowych drewnianych domkach oraz pod zadaszeniem pawilonu wystawienniczego.
Przygotowany został bogaty program
artystyczny – wystàpià lokalne zespoły, grupy taneczne i teatralne,
oprócz licznych pokazów zwiedzajàcy b´dà mieli tak˝e okazj´ wziàç
udział w ró˝nych konkursach z nagrodami. GoÊciem specjalnym b´dzie Wojciech Cejrowski, który zaprezentuje program „Boso przez
Êwiat”.
Organizatorzy spodziewajà si´
kilkunastu tysi´cy odwiedzajàcych,
zwłaszcza ˝e wst´p na imprez´ jest
bezpłatny. Przewidziano tak˝e niespodzianki oraz konkurs dla wystawców – jury wytypuje zwyci´zców w
trzech kategoriach: najciekawsza

prezentacja, najlepszy produkt i profesjonalne przygotowanie materiałów promocyjnych. Jeden z wieczorów b´dzie mo˝na sp´dziç na uroczystym bankiecie, który ma na celu
integracj´ wystawców oraz zaproszonych goÊci, w tym przedstawicieli
władz miasta i regionu oraz dziennikarzy. Specjalnie dla nich zostanie
tak˝e zorganizowany study tour po
Opolu, podczas którego b´dzie mo˝na zobaczyç najpi´kniejsze miejsca
w mieÊcie oraz odbyç spacer po jednym z najatrakcyjniejszych w Europie ogrodów zoologicznych.
Wszystko to zostało przygotowane, by ułatwiç nawiàzanie nowych
kontaktów bran˝owych. Targi odb´dà si´ w dniach 7-9 maja na opolskim
rynku. MAPI
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Przyjazdówka | Ten rok mo˝e si´ okazaç dla polskich biur niewiele lepszy ni˝ ubiegły

Polska znów tania? Niezupełnie
Tani złoty miał sprawiç, ˝e turyÊci z
Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet z
niewielkiej Słowacji zacznà masowo
zje˝d˝aç do Polski. Touroperatorzy turystyki przyjazdowej nie dostrzegajà
jednak takiej tendencji.

Joanna Morawska

M

ogłoby si´ wydawaç, ˝e skoro
złotówka tak bardzo osłabła,
przyjazdówka po zeszłorocznej zapaÊci odrodzi si´ w tym roku.
Tymczasem biura turystyki przyjazdowej jak jeden mà˝ obalajà mit taniej Polski.

Ceny hoteli muszà spaÊç
Jak stwierdza Ryszard Cetnarski,
prezes biura Holiday Travel, trzeba
zachowaç daleko idàcà ostro˝noÊç w
twierdzeniu, ˝e Polska jest znów tania
dla zagranicznego turysty. Teza ta nie
ma zastosowania w odniesieniu do
oferty organizowanej przez biuro podró˝y. Hotele bowiem nie zmieniły
cen – wi´kszoÊç z nich podaje je w euro, a to oznacza, ˝e hotel za ka˝e euro dostanie 4,5 zł, a nie 3,3 zł, jak to
miało miejsce w zeszłym roku. – Dlatego te˝ postulujemy, aby gestorzy bazy hotelowej obni˝yli ceny przynajmniej w euro o 10 proc. Planujemy
zorganizowaç konferencj´ na ten temat w Krakowie, który doznał najwi´kszego spadku liczby turystów zagranicznych. Krakowskie hotele,
zwłaszcza te dro˝sze, wcià˝ dysponujà
wolnymi miejscami – mówi.
JeÊli chodzi o polityk´ cenowà hoteli, nie do koƒca zgadza si´ z nim
Krzysztof Łopaciƒski, prezes Instytutu
Turystyki. Hotele wprawdzie nie zamierzajà spuÊciç z cen, ale jest to jego
zdaniem zjawisko krótkotrwałe. – Gestorzy bazy hotelowej chcà wykorzystaç
moment i jeszcze liczà, ˝e zarobià na
tzw. przesuni´ciu czasowym. Z drugiej
strony oferujà du˝o promocji, np.

Dariusz Pałęcki: Brak wsparcia przez
samorządy tanich linii lotniczych spowoduje dalsze kurczenie się możliwości
taniego dotarcia do Polski

Ryszard Cetnarski: Kraków doznał największego spadku liczby turystów. Krakowskie hotele, zwłaszcza te droższe,
wciąż dysponują wolnymi miejscami

Krzysztof Łopaciński: Gestorzy bazy hotelowej chcą wykorzystać moment i
jeszcze liczą, że zarobią na tzw. przesunięciu czasowym

weekendowych, wiedzàc, ˝e konkurencja obni˝a ceny – komentuje ekspert.

Egiptu wzrósł o 60 proc. a do Polski
spadł). W zwiàzku z powy˝szym nie sàdz´, aby w roku 2009 biura miały szanse si´ zrehabilitowaç za spadek z 2008
roku – mówi Pał´cki.

spadek sprzeda˝y usług w Polsce w
styczniu 2009 w porównaniu do
stycznia 2008 r. – Zamarł całkowicie
zorganizowany (przez biura podró˝y) zimowy ruch z Rosji i Ukrainy,
który był istotnym czynnikiem wpływajàcym na przychód biura w I kwartale ka˝dego roku – martwi si´ Dariusz Pał´cki.
Prezes widzi ratunek w pobudzeniu ruchu krajowego, do którego jego
zdaniem powinny dà˝yç nasze władze.
Ten model w sytuacji kryzysu wykorzystywało wiele paƒstw, m.in. Francja, Austria i Tajlandia. Jedna z metod pobudzenia ruchu krajowego to
wprowadzenie voucherów turystycznych – zwolnienie pewnej sumy (w ramach dochodów pracowniczych) od
podatku. – Gdyby rzàd zwolnił np.
500 zł od podatku ka˝demu pracujàcemu w Polsce w roku 2009 – pod warunkiem wykorzystania na cele turystyczne w kraju – to do turystyki mogłoby wpłynàç nawet 7 mld zł. Uratowałoby to wiele biur podró˝y, pensjonatów, oÊrodków wypoczynkowych,
miejsc pracy itd. – podsumowuje Dariusz Pał´cki.

Do Polski raczej na zakupy
Mo˝na obecnie zaobserwowaç, ˝e
tani złoty pobudza ruch przygraniczny,
ale niestety zakupowy, a nie turystyczny. Cztery przyczyny, które powodujà
ten stan rzeczy, wskazuje prezes biura
Polish Travel Quo Vadis Dariusz Pał´cki. – Kryzys obejmuje całà Europ´ i
takie same problemy wynikajàce z perturbacji finansowych dotykajà wszystkich obywateli paƒstw europejskich i
USA. W trudnej sytuacji finansowej
rezygnuje si´ z przyjemnoÊci, a do tych
nale˝y turystyka. Po drugie, spadek zainteresowania Polska wÊród zagranicznych biur podró˝y oraz zamkni´cie si´
wielu biur spowodowało to, ˝e tak˝e
ten kanał dystrybucji bardzo si´ skurczył. Trzeci powód: brak wsparcia
przez samorzàdy tanich linii lotniczych
spowoduje dalsze kurczenie si´ mo˝liwoÊci taniego dotarcia do Polski.
Wreszcie po czwarte: je˝eli ju˝ turyÊci
b´dà planowaç zagraniczne wakacje,
to wybiorà kierunek sprawdzony (np.
ruch turystyczny z Wielkiej Brytanii do

Optymistyczne prognozy
Jak w tym momencie wyglàda
sprzeda˝ ofert turystyki przyjazdowej
w biurach? W Holiday Travel ma si´
ona dobrze. Portfel zamówieƒ w lutym w tej firmie wyglàdał podobnie
jak w lutym roku 2008. Prezes biura
optymistycznie patrzy w przyszłoÊç. –
MyÊl´, ˝e sytuacja na rynku turystyki
przyjazdowej si´ poprawi. Licz´ na rynek włoski i niemiecki oraz na rynki
wschodzàce – indyjski, chiƒski, mam
te˝ nadziej´ na odbudowanie rynku
hiszpaƒskiego. Grupy amerykaƒskie
niestety ju˝ na dzieƒ dobry na poczàtku roku anulowały 1/4 rezerwacji, natomiast z rynku włoskiego mamy o 20
proc. wi´cej zamówieƒ ni˝ rok temu –
mówi Ryszard Cetnarski.

Obudziç krajówk´
W Polish Travel Quo Vadis nie
jest ju˝ tak ró˝owo. Odnotowało ono

PIT | Izba proponuje bran˝y kodeks etyki

UczciwoÊç dewizà przedsi´biorcy turystycznego
Polska Izba Turystyki, wzorem UN WTO
(World Tourism Organization) oraz Krajowej Izby Gospodarczej, opracowała
własne zasady etyki i rozesłała w komunikacie zamkni´tym do swoich członków. Po akceptacji ma on znaleêç swoje odbicie w statucie tej organizacji.

JeÊli pominàç punkt 2, mówiàcy o
lojalnoÊci członków wobec swojej organizacji, a sformułowanie „członek
Izby” zamieniç na „przedsi´biorca turystyczny” otrzymamy 12 przykazaƒ
wartych implementowania w całym
polskim biznesie turystycznym. Mo˝na zarzuciç naiwnoÊç niektórych poLiliana Olchowik
stulatów, ale czy˝ 10 przykazaƒ – podstawa funkcjonowania społeost´pujàcego nieetycznie
czeƒstw od tysi´cy lat – nie
członka izby b´dzie mo˝na
brzmi naiwnie?
ukaraç dyscyplinarnie, a˝ do
Diabeł jak zwykle tkwi w
wykluczenia z PIT włàcznie.
szczegółach i nad nimi zapewJak mówi wiceprezes Józef
ne b´dà dyskutowaç członkoRatajski: – Wkrótce zmieniwie izby, która jako pierwsza w
my swój statut, w zwiàzku
polskiej turystyce zasady etyki
choçby ze zmianà sytuacji
wyartykułowała. Gospodarka
prawnej oddziałów. To dobra
kraju, w tym turystyka, znalaokazja, by przemyÊleç gł´bsze
zła si´ na wira˝u. Przed całà
zmiany. Trudna sytuacja eko- Józef Ratajski:
naszà bran˝à szczególnie trudnomiczna rodzi pokus´ wàt- Trudna sytuacja ny i niezwykle wa˝ny egzamin z
pliwych etycznie praktyk. ekonomiczna ro- uczciwoÊci. Zdobyç klienta, ale
Chcemy uniknàç takich zja- dzi pokusę wąt- nie za wszelkà cen´, utrzymaç
pliwych etycznie płynnoÊç finansowà, ale nie nawisk w polskiej turystyce.
praktyk
ra˝ajàc kontrahentów, konkuTrzynaÊcie przykazaƒ
rowaç skutecznie, ale uczciwie.
Zasady etyki w działalnoÊci gospo- Zatem wszyscy zastanówmy si´ nad
darczej członków Polskiej Izby Tury- honorowym kodeksem. Zapraszamy
styki zawarto w trzynastu punktach.
do dyskusji.

P

13 punktów kodeksu etyki PIT
1. Członek Izby będzie prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami. W szczególności
członek Izby będzie prowadzić działalność gospodarczą rzetelnie i z należytą starannością.
2. Członek Izby będzie dbać o dobre imię Izby; nie będzie podejmować działań bądź dopuszczać się zaniechań, które godziłyby w dobre imię Izby.
3. Członek Izby będzie świadczyć klientom usługi turystyczne lub inne usługi, zwane
dalej „Usługami”, dobrej jakości.
4. Członek Izby nie będzie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w
błąd opisów dotyczących świadczonych usług.
5. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu Członek Izby będzie
unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
6. Członek Izby będzie terminowo i rzetelnie rozpatrywać reklamacje klientów.
7. W przekazywanych klientom materiałach, a w szczególności w broszurach, folderach i katalogach, Członek Izby będzie zamieszczać informacje wymagane prawem
zredagowane w sposób dokładny i zrozumiały.
8. Członek Izby nie będzie podejmować działań mających znamiona korupcji gospodarczej.
9. Członek Izby będzie unikać praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
10. Członek Izby będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od
klienta, chyba że będzie obowiązany do ich ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. Członek Izby będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.
12. Członek Izby będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
13. Członek Izby nie będzie dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji.
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krótko
Członkowie DIT poznają Syrię. Dolnośląska Izba Turystyki planuje odświeżyć zawiązane dawno temu relacje
z Włochami i przybliżyć swoim członkom
Syrię. W tym celu organizuje dwa study
toury, z których jeden, do Rimini, odbędzie się w kwietniu, a drugi, do Syrii,
w maju. – Mieliśmy bardzo dobre układy
z włoskimi partnerami, ale Dolny Śląsk
ostatnio trochę to zaprzepaścił. Chcemy
poszerzyć platformę kontaktów, odświeżyć stare i nawiązać nowe kontakty z hotelarzami i biurami podróży. A dlaczego
akurat Syria? – W biurach podróży jest
mało tej oferty, bo Syria nie jest kojarzona jako typowy kierunek turystyczny, jej
obraz jest raczej nie najlepszy. Przedstawiciele tego kraju byli na targach MTT
we Wrocławiu – wyjaśnia Marek Ciechanowski, prezes DIT. JM

Podlaski oddział PIT wierzy w Białoruś. Na niedawnym spotkaniu zarządu podlaskiego oddziału PIT z członkami
oddział podjął decyzję o wykupieniu własnego stoiska na białoruskie targi „Wypoczynek”, które odbędą się w dniach 1-4
kwietnia w Mińsku. Izba jest obecna na
tych targach od 7 lat, ale dotąd nie miała
osobnego stoiska. – Rynek białoruski jest
dla nas bardzo ważny. Teraz, kiedy euro
się umacnia, otworzyła się szansa na
wzrost przyjazdów z Białorusi, tym bardziej że kraj ten nie odczuwa tak bardzo
skutków kryzysu. Po ubiegłorocznym załamaniu ruch turystyczny z Białorusi odbudowuje się od jesieni. W porównaniu z
rokiem 2008 nastąpił 20-30 proc. wzrost
przyjazdów z tego kraju – mówi Eugeniusz
Ławreniuk, prezes oddziału. JM

Branża popłynie już po raz piąty.
Warmińsko-Mazurski oddział PIT organizuje piąte spotkanie branży turystycznej pod żaglami. Międzynarodowe
Żeglarskie Mistrzostwa Polski, bo o nich
mowa, tym razem odbędą się w dniach
30-31 maja jak zwykle na jeziorze Ukiel w
Olsztynie. W regatach weźmie udział 20
załóg, w tym co najmniej 5 z zagranicy. –
Przewidujemy bogaty program imprez towarzyszących, m.in. pokazy „Bezpieczna
woda” z udziałem policji, WOPR i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, występy zespołów szantowych oraz koncert
gwiazdy wieczoru, którą będzie grupa
Smokie. Zgłoszenia załóg są przyjmowane do 30 kwietnia – mówi Jerzy Kamiński, wiceprezes oddziału. Zawodom będzie towarzyszył kiermasz ofert turystycznych na dużym wspólnym stoisku
zlokalizowanym przy wejściu na teren
olsztyńskiego OSiR. JM

Sprostowanie do artykułu „Wygoda
integruje na śniegu”. W wydaniu nr
2/2009 „Wiadomości Turystycznych”
opublikowaliśmy materiał o I Otwartych
Mistrzostwach Branży Turystycznej w
Narciarstwie Alpejskim, w którym pojawiły się błędy. Wygoda Travel sp. z o.o.
od ponad roku działa – wbrew temu, co
podaliśmy – pod nową nazwą Wygoda
Travel Group. Bezpośrednim organizatorem imprezy była Wygoda Travel Group
(Wygoda Travel Ski Team – dział turystyki zimowej). Napisaliśmy, że właścicielami firmy są Andrzej i Natalia Wygodowie.
Tymczasem Pan Andrzej Wygoda nie jest
właścicielem, lecz prezesem, i wraz z Panem Krzysztofem Wrońskim i Panem Tomaszem Pudełko wchodzą w skład zarządu spółki. Za nieścisłości niniejszym przepraszamy. KL
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Certyfikaty POT | Najlepsze polskie produkty turystyczne wcià˝ nie sà doceniane przez touroperatorów

Produkty turystyczne z górnej półki
Produkty turystyczne z Certyfikatem
Polskiej Organizacji Turystycznej – zdawaç by si´ mogło, ˝e to właÊnie na
nich powinna opieraç si´ katalogowa
oferta podmiotów turystyki przyjazdowej i krajowej. Jednak czy rzeczywiÊcie sà na tyle atrakcyjne i wykorzystywane w pełnym zakresie?

Marta Pabich

P

ytanie o atrakcyjnoÊç polskich produktów turystycznych od 2003 r.
stawia sobie kapituła konkursu na
najlepszy produkt turystyczny organizowanego przez Polskà Organizacj´
Turystycznà. Przedstawiciele bran˝y turystycznej, naukowcy, eksperci od marketingu turystycznego, a tak˝e przedstawiciele regionów i mediów co roku
wybierajà grup´ najlepszych produktów i przyznajà im Certyfikat POT.
Zwyci´zcy mogà z zało˝enia korzystaç z działaƒ promocyjno-marketingowych organizowanych przez POT
oraz ROT-y. Wybrane produkty promowane sà na stoiskach POT podczas targów turystycznych, a tak˝e
w Polskich OÊrodkach Informacji Turystycznej za granicà. W pierwszej kolejnoÊci pretendujà one do włàczenia
w przygotowywane przez POT programy imprez studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów.

W oczekiwaniu na sukces
Certyfikat jest tylko małà cegiełkà
do sukcesu. I choç właÊciciele produktów obserwujà wzrost zainteresowania turystów po jego otrzymaniu, to
jednak rosnàcà liczb´ odwiedzajàcych
trudno uto˝samiaç wyłàcznie z nim.
Niewàtpliwie promocja, a tak˝e
wsparcie ze strony lokalnych samorzàdów i regionalnych organizacji turystycznych pozwalajà umocniç pozycj´
na rynku. – Do wielu turystów dotarła
wiadomoÊç o nadaniu certyfikatu naszej kopalni. Pisały o tym gazety lokalne. MyÊl´, ˝e lokalni turyÊci na pewno
odwiedzà nas z tego powodu – potwierdza El˝bieta Szumska, właÊcicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Na Szlaku Tatarskim (woj. podlaskie) od 2006 r. liczba turystów zwi´kszyła si´ prawie o 1000 proc. Ze Szczecinieckiego Tramwaju Wodnego korzysta ponad 23 tys. turystów rocznie –
prawie o 27 proc. wi´cej ni˝ przed

otrzymaniem nagrody. Coraz ch´tniej
odwiedzane sà równie˝ zabytki techniki tworzàce produkty turystyczne województwa Êlàskiego, w których liczba
odwiedzajàcych dynamicznie wzrasta
(w 2007 r. tyski browar odwiedziło ok.
36 tys. turystów, podczas gdy ˝ywiecki
prawie dwa razy wi´cej). Niesłabnàcà
popularnoÊcià cieszà si´ rejsy statkiem
Kanałem Augustowskim – Szlakiem
Papieskim, z którego rocznie korzysta
o ponad 17 tys. turystów wi´cej ni˝
przed otrzymaniem certyfikatu. Z roku na rok wzrasta o kilka tysi´cy liczba
odwiedzajàcych bunkry w Konewce
oraz pobliski Skansen Rzeki Pilicy
w Tomaszowie Mazowieckim (woj.
łódzkie). Wzrost zainteresowania odnotowali tak˝e organizatorzy Miodobrania Kurpiowskiego w Zawodziu w
pobli˝u Myszyƒca (woj. mazowieckie)
oraz Obl´˝enia Malborka.
Nie zawsze jednak produkt przynosi
oczekiwane korzyÊci. – Oferta „GoÊcinny Białystok” nie cieszyła si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród turystów, co
prawdopodobnie było konsekwencjà jej
wysokiej ceny. MyÊl´, ˝e była skierowana na niewłaÊciwy rynek odbiorców
i powinna zostaç wypromowana zwłaszcza w Europie Wschodniej i adresowana do turysty biznesowego – stwierdza
Sylwia Grudziƒska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podejmowane aktualnie działania ze strony
PROT majà zwróciç uwag´ potencjalnych klientów na stolic´ Podlasia.

Produkty w centrum
touroperatorów

uwagi

W zakresie promocji wybranych
produktów jest jeszcze wiele do zrobienia. Âwiadczy o tym to, ˝e organizatorzy turystyki zbyt rzadko si´gajà
po najlepsze produkty turystyczne
Polski przy konstruowaniu swoich
ofert. Wydaje si´ oczywiste, ˝e tylko
wtedy, gdy zaistniejà w katalogach,
stanà si´ one istotnym elementem
polskiej marki. – Liczymy na to, ˝e
idea certyfikatu przyniesie konkretne
rezultaty. POT powinien teraz zajàç
si´ przeprowadzeniem szerokiej kampanii promocyjnej w Polsce i za granicà. Bardzo wa˝ne jest, by produkt
wszedł do sprzeda˝y przy udziale
touroperatorów. Nagrodzone produkty powinny znaleêç si´ w ofertach
katalogowych biur podró˝y. Dlatego

trzeba nieustannie mówiç o nagrodzonych produktach – podkreÊla Jadwiga
Dàbrowska, dyrektor podlaskiej ROT.
Promocja na pewno przekłada si´ na
zainteresowanie ze strony bran˝y turystycznej. Niektórzy zarzàdcy produktów rozwijajà współprac´ z biurami podró˝y na terenie całego kraju, wi´kszoÊç natomiast pozostaje w stałym
kontakcie z lokalnymi organizatorami
turystyki. – Od lutego 2008 r. Silesia City Center oraz w katowickie BP Abraksas oferujà jednodniowe objazdowe
wycieczki po Szlaku Zabytków Techniki. Od niedawana tematyczne wycieczki po województwie Êlàskim organizuje
BP Gama, które niebawem rusza z portalem www.silesiaincoming.com – podkreÊla Agnieszka Sikorska, dyrektor
Biura Âlàskiej Organizacji Turystycznej.
Cz´sto wa˝na jest pomoc ze strony
regionalnych organizacji turystycznych. – Współpracujemy z Regionalnà
Organizacjà Turystycznà Województwa Łódzkiego, która razem z POT organizuje przyjazdy touroperatorów
i dziennikarzy, zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Manufaktura pozostaje równie˝ wa˝nym punktem programu wycieczek przyje˝d˝ajàcych do
Łodzi, oferowanych przez łódzkich organizatorów turystyki przyjazdowej
m.in. Grup´ Fabricum – mówi
Agnieszka Nowak, dyrektor Marketingu Manufaktury. Potwierdza to Marcin Czy˝, właÊciciel Lodzguide.pl –
Certyfikowane produkty Łodzi, tj.
Piotrkowska i Manufaktura, znajdujà
si´ w ka˝dej ofercie naszych wycieczek. Manufaktura cieszy si´ rosnàcym zainteresowaniem wÊród turystów
zagranicznych. Jest to dobrze przygotowany produkt, w przeciwieƒstwie do
Piotrkowskiej, której brakuje infrastruktury towarzyszàcej (m.in. parkingu bàdê przystanku dla autokarów).
Mimo pozytywnych przykładów
współpracy nadal jest ona zbyt słabo
rozwini´ta. Brak zainteresowania ze
strony touroperatorów to z jednej strony wynik niedoinformowania o istnieniu takich produktów, z drugiej zaÊ
biernoÊç niektórych zarzàdców atrakcji.

By nie spoczàç na laurach
Najwa˝niejsze to utrzymaç produkty przy ˝yciu. W tym pomóc mogà nowe pomysły wzbogacajàce ofert´ oraz
inwestycje. Dlatego z jednej strony tak

CERTYFIKOWANE PRODUKTY TURYSTYCZNE POT

istotne sà działania z zakresu planowania strategicznego. – Obecnie wprowadzany jest w ˝ycie plan komercjalizacji
Szlaku Zabytków Techniki. Dla poszczególnych obiektów tworzone sà indywidualne plany rozwoju ich oferty
turystycznej. Organizujemy szkolenia
dla bran˝y turystycznej z regionu i pracujemy nad wprowadzeniem jednolitego systemu wizualizacji, tak by
wzmocniç rozpoznawalnoÊç produktu
oraz podnieÊç jakoÊç obsługi – uzasadnia Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura ÂOT.
Produktom turystycznym z certyfikatem, jako budujàcym wizerunek danego regionu, łatwiej zabiegaç o dotacje dajàce szans´ na dalszy rozwój.
– W 2008 r. otrzymaliÊmy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
8 mln zł na odbudow´ wschodniej strony przedzamcza, miejsca, gdzie rozgrywa si´ inscenizacja obl´˝enia. Poza odbudowà ruin powstanà tam równie˝
trybuny dla widzów. Ta wielka inwestycja zostanie zakoƒczona w 2013 r.
– mówi Beata Stawarska, wicedyrektor
ds. marketingu i administracji Muzeum
Zamkowego w Malborku.
Nakłady zarzàdców produktów na
działania promocyjne i inwestycyjne
wynoszà od kilku do kilkuset tysi´cy,
a sporadycznie mo˝na je liczyç nawet
w milionach złotych. Oferty wzbogacane sà o nowe imprezy (m.in. na Szlaku
Tatarskim, w łódzkiej Manufakturze,

Tarnów | Marka miasta zostanie odÊwie˝ona

Promocja | Study tour francuskich dziennikarzy

Promocja i informacja w jednym

Francuzi zachwycà si´ Polskà

Poczàtek roku przyniósł zmiany
w strukturze Urz´du Miasta Tarnowa.
1 stycznia powstał tam Wydział Marki
Miasta.

Jeden z najwa˝niejszych francuskich
dzienników zach´ca czytelników do
zwiedzania Pomorza oraz Warmii i Mazur.

W

ydział Marki Miasta łàczy kompetencje dwóch dotychczasowych komórek urz´du – biura promocji i biura
rzecznika prasowego, co oznacza, ˝e
prowadzi spójnà i jednokierunkowà polityk´ promocyjno-informacyjnà. Głównymi jego zadaniami sà promocja i budowanie marki Tarnowa oraz komunikacja społeczna, a tak˝e informowanie
o odbywajàcych si´ w mieÊcie wydarzeniach. Prowadzona przez nowy wydział
komunikacja jest adresowana zarówno
do mieszkaƒców, jak i na zewnàtrz. –
Wydział realizuje swoje cele z wykorzystaniem wi´kszoÊci narz´dzi marketingu

miejsc, chocia˝ – co oczywiste – moc akcentów zostanie zró˝nicowana. Wa˝nym
elementem naszej pracy b´dà wydarzenia promocyjne, wÊród których pojawià
si´ nowe propozycje – mówi Agnieszka
Borz´cka, dyrektor wydziału.
Tarnów od półtora roku promuje si´
jako Polski Biegun Ciepła. Wydział
Marki Miasta b´dzie kontynuował ten
kierunek, ale w formule pojemniejszej
ni˝ dotàd. Jej precyzyjne okreÊlenie to
najpilniejsze zadanie na najbli˝szy czas.
– Biegun Ciepła to nie tylko poj´cie atmosferyczne lub geograficzne, tak˝e
klimat wyjàtkowej ˝yczliwoÊci, otwartoÊci, uÊmiechu, tygiel wielu kultur (silne
historyczne zwiàzki z W´grami i Ukrainà, bogata kultura romska i ˝ydowska),
miejsce spotkaƒ i wysoka temperatura
wydarzeƒ kulturalnych – dodaje. JM

Joanna Danielska

W

tygodniku „Le Figaro Magazine”
– stanowiàcym cykliczny dodatek
do dost´pnego w całej Francji dziennika – ukazał si´ pod koniec stycznia szeÊciostronicowy artykuł poÊwi´cony
atrakcjom turystycznym Pomorza oraz
Warmii i Mazur. Jego publikacja była
efektem długotrwałych zabiegów francuskiego oddziału Polskiej Organizacji
Turystycznej, która zach´ciła redakcj´
„Le Figaro” do wysłania swoich dziennikarzy w podró˝ studyjnà po wybranych regionach Polski. Reporterzy
uznali, ˝e najatrakcyjniejsze dla tury-

stów znad Sekwany mogà okazaç si´
rejony Pomorza oraz Warmii i Mazur,
tam wi´c udali si´ w poszukiwaniu materiałów. Przygotowaniem ich pobytu
zaj´ły si´ Pomorska Organizacja Turystyczna oraz Warmiƒsko-Mazurska Organizacja Turystyczna. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez dyrektor
drugiej z tych placówek El˝biet´ Zawadzkà francuscy dziennikarze przez
tydzieƒ poznawali najbardziej urokliwe
miejsca regionu, oprowadzani przez
wynaj´tego dla nich przewodnika.
Według wyliczeƒ POT wartoÊç szeÊciu stron reklam umieszczonych w tygodniku wynosi 243 984 euro. Niewielkie koszty poniesione na pobyt dziennikarzy zaowocowały entuzjastycznym artykułem, który w dziale „Evasion”
(ucieczka) zach´ca Francuzów, aby szu-

podczas Weekendu w Rzeczpospolitej
Ptasiej w Słoƒsku lub Nocy Nenufarów w Lubrzy), grupy rekonstrukcji historycznych (m.in. na Zamku w Malborku, w Bunkrach w Konewce) oraz
usługi (m.in. w Kopalni Złota w Złotym Stoku, w Szczeciƒskich Podziemnych Trasach Turystycznych).
Najlepszych produktów z certyfikatem jest w Polsce coraz wi´cej, a z
przeprowadzonej przez POT inwentaryzacji wynika, ˝e ponad 60 proc.
z nich dobrze si´ rozwija. Równie˝
podczas konkursów zauwa˝alny jest
wzrost jakoÊci kandydatur. Wià˝e si´
to z rosnàcà ÊwiadomoÊcià ró˝nicy pomi´dzy zwykłà atrakcjà turystycznà a
produktem turystycznym, na którym
b´dzie mo˝na budowaç konkurencyjnoÊç oferty skierowanej do turysty coraz cz´Êciej poszukujàcego oryginalnych form sp´dzenia wolnego czasu.

NAGRODZONE PRODUKTY
Wśród nagrodzonych 106 produktów
znalazły się zarówno imprezy, obiekty,
i szlaki turystyczne, jak i oferty imprez
oraz gier fabularnych, a także trasy
w bunkrach, schronach i kopalniach.
Przygotowana oferta produktów adresowana jest do turystów z różnych segmentów, tak by mogła zainteresować
każdego odwiedzającego.

kali wytchnienia w niezbyt licznie odwiedzanej przez nich Polsce. Dotychczas Mazury bywały obiektem ich zainteresowania przede wszystkim ze
wzgl´du na poło˝onà w Olsztynie fabryk´ opon Michelin. Byç mo˝e styczniowy
reporta˝ sprawi, ˝e celem ich podró˝y
stanà si´ teraz jeziora oraz okoliczne
zamki – one bowiem stanowià główny
temat artykułu.

PUBLIKACJA
„Le Figaro Magazine” artykuł poświęcony atrakcjom turystycznym Pomorza oraz
Warmii i Mazur.
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Gdaƒsk | Pierwsza profesjonalna kampania promocyjna województwa pomorskiego

Pomorskie wychodzi do bran˝y
Nad planami realizacji programu promocji regionu dyskutowano podczas
spotkania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami bran˝y turystycznej zajmujàcymi
si´ organizacjà zagranicznej turystyki
przyjazdowej.

Jerzy Niemociński

S

potkanie PROT z bran˝à zostało
zorganizowane, aby zach´ciç podmioty turystyczne do ÊciÊlejszej
współpracy z organizacjà oraz do włàczenia si´ w przygotowywanà na lata
2009-2011 kampani´ promocyjnà województwa pomorskiego. Kampania
oparta b´dzie na konkretnych produktach zwiàzanych z turystykà wodnà, aktywnà, kulturowà oraz spa &
wellness.

Produkt przede wszystkim
Oferta współpracy była skierowana
do przedstawicieli bran˝y turystycznej
zajmujàcych si´ organizacjà zagranicznej turystyki przyjazdowej do wo-

jewództwa pomorskiego, czyli biur
nie˝ jego polska wersja j´zykowa. Stwopodró˝y, hoteli i ró˝nego typu firm
rzony zostanie tak˝e portal „Pomorskie
usługowych. Chodzi głównie o to, aby
dobry kurs”, który połàczy na jednej
tworzone kanały marketingowe były
platformie informacje rozproszone na
u˝ywane nie tylko do promocji destyró˝nych stronach internetowych.
nacji, ale równie˝ gotowej oferty proObecnoÊç na targach
duktów markowych skieroW tym roku region pomorski
wanej bezpoÊrednio do tupromowany b´dzie na dziewi´rystów. W tym roku pociu zagranicznych imprezach
wstanie katalog turystyki
targowych i plenerowych. Najprzyjazdowej „Pomorskie
wi´kszymi przedsi´wzi´ciami
dobry kurs”. Przygotowane
wystawienniczymi b´dà prezenzostanà inserty dystrybutacja woj. pomorskiego jako
owane w zagranicznych gapolskiego partnera na berliƒzetach, a tak˝e kampanie
skich targach ITB oraz jako rebillboardowe. Kontynugionu partnerskiego na poznaƒowana b´dzie organizacja
study tourów dla zagranicz- Marta Chełkow- skim Tour Salonie. Wa˝nym
nych dziennikarzy na tere- ska, wiceprezes działaniem promocyjnym b´nie województwa pomor- PROT: Organizu- dzie organizacja „dnia regionalskiego (w ubiegłym roku jemy profesjonal- nego” podczas majàcej si´ odgoszczono stu zagranicz- ną kampanię pro- byç w czerwcu br. w Gdaƒsku
mocyjną Pomorza konferencji brytyjskiego Stowanych dziennikarzy).
PROT chce mocniej zarzyszenia Niezale˝nych Touroistnieç w sieci. Rozbudowany b´dzie
peratorów – AITO oraz organizacja
angloj´zyczny portal internetowy Showorkshopu „Baltic Spa” dla agentów
pandsee.eu, opracowana zostanie rówze Skandynawii i Rosji. Na wiosn´

2010 r. jest planowana kulminacja akcji promocyjnej. W 20 kinopleksach
oraz w stacjach telewizyjnych b´dà
emitowane 30-sekundowe spoty reklamowe. Oprócz tradycyjnego rynku
niemieckiego działania promocyjne
b´dà realizowane głównie w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Planuje si´ te˝ wzmo˝enie działaƒ promocyjnych na rynku polskim.
Organizatorzy zach´cali komercyjne podmioty z bran˝y turystycznej do
włàczenia si´ w organizowane działania, kuszàc ponad 50-proc. dofinansowaniem kosztów. Generalnie oferta
PROT zyskała przychylnoÊç bran˝y
turystycznej. Koszt planowanych
działaƒ promocyjnych jest szacowany
na 5,5 mln zł. W kuluarach konferencji wielokrotnie mówiono, ˝e od
dwóch lat widaç wyraêne zdynamizowanie działaƒ PROT i pozytywnà
zmian´ podejÊcia do komercyjnych
podmiotów bran˝y turystycznej.
Spotkanie PROT z branżą turystyczną,
Gdańsk, 13.02.2009 r.

Kampania reklamowa | Promocja Krakowa w CNN International

Kraków chce powstrzymaç odpływ turystów
Atmosfera, zabytki oraz imprezy kulturalne – to te atrakcje Krakowa sà według sonda˝y najistotniejsze dla odwiedzajàcych miasto turystów. Do tych
właÊnie wartoÊci odwołuje si´ trzydziestosekundowy spot reklamowy, który
od 23 lutego b´dzie promował stolic´
Małopolski w CNN International.

Joanna Danielska

N

a trwajàcà cztery tygodnie multimedialnà kampani´ reklamowà
b´dà si´ składaç: spot telewizyjny
(planowanych jest 139 emisji, z czego 65 proc. w czasie najwi´kszej
oglàdalnoÊci), promocja za poÊrednictwem baneru umieszczonego na
stronie internetowej stacji oraz konkurs dla widzów spoza Polski. W ten
sposób Kraków chce zwróciç na siebie uwag´ mi´dzynarodowej widow-

ni CNN (program dost´pny jest w
Europie, na Bliskim Wschodzie
oraz w Afryce) i przekonaç jà do
przyjazdu.
Zamierza tego dokonaç, prezentujàc zagranicznym widzom spot ukazujàcy zró˝nicowane atrakcje miasta: zarówno tradycyjnie kojarzone z Krakowem zabytki (KoÊciół Mariacki i Sukiennice), jak i wydarzenia kulturalne
(np. Misteria Paschalia i festiwal Sacrum Profanum), które od niedawna
stanowià jego wizytówk´. – Chcemy
pokazaç Kraków jako miasto ˝ywe,
miasto pełne ludzi nie muzeów, jako
miasto napi´cia – wyjaÊnia dobór migawek Katarzyna Gàdek, dyrektor
Biura Marketingu Turystycznego
Urz´du Miasta Krakowa.
Koszt rozpoczynajàcej si´ wkrótce
kampanii reklamowej wynosi 200 tys.
dolarów, ale zyski, jakie mo˝e przy-

Nowy spot ukazuje zróżnicowane atrakcje miasta, które stanowią jego wizytówkę

nieÊç miastu promocja, znacznie przewy˝szajà t´ kwot´. Mimo odnotowanego spadku liczby odwiedzajàcych
w ubiegłym roku turyÊci pozostawili w
Krakowie 2,8 mld zł. – Nie walczymy
o du˝à liczb´ nowych turystów, chcemy utrzymaç liczb´ przyjazdów na dotychczasowym poziomie, ewentualnie
nieco ja zwi´kszyç – mówi Gra˝yna
Leja, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. turystyki. Dostrzega ona w
obecnym kryzysie ekonomicznym

szans´ na wzrost zainteresowania
miastem. – Teraz jest dobry czas na
kampani´ w zwiàzku z sytuacjà ekonomicznà, dobry okres dla turystyki
przyjazdowej – zauwa˝a. O momencie
rozpocz´cia akcji promocyjnej zadecydowało tak˝e to, ˝e klienci rozpoczynajà ju˝ planowanie wyjazdów wakacyjnych.
Konferencja prasowa Krakowa,
Warszawa, 18.02.09

Promocja | Przed regionem łódzkim otwiera si´ szansa

Łódzkie promuje si´ kreatywnie i aktywnie
„Łódê sportowa” i tworzony w nawiàzaniu do obchodzonego właÊnie Europejskiego Roku KreatywnoÊci i Innowacji „Kreatywny szlak turystyczny Łodzi”
to dwa główne nurty w promocji
miasta i regionu zaplanowane
na najbli˝szy czas.

Joanna Morawska

P

lany i dokonania w zakresie rozwoju turystyki w województwie
łódzkim zostały przedstawione podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Regionalnà Organizacj´ Turystycznà Województwa
Łódzkiego.
Do najwa˝niejszych zrealizowanych
w ostatnim czasie projektów nale˝y
rozwój Manufaktury, wa˝nego punktu
na mapie turystycznej Łodzi. W 2008
roku zanotowano tam 18,7 mln odwie-

dzajàcych. Co prawda 90 proc. tego
ruchu generujà mieszkaƒcy, jednak˝e
te pozostałe 10 proc. daje a˝ 2 mln turystów. W Manufakturze zrealizowano 718 imprez z zakresu handlu, kultury i turystyki. Jesienià ubiegłego roku otwarto przy niej nowy obiekt –
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W maju zostanie natomiast otwarty pierwszy łódzki hotel 4* – hotel Andels z widokiem z jednej strony na miasto,
z drugiej na Manufaktur´.
Kolejnà nowoÊcià jest mo˝liwoÊç
zwiedzania Łodzi z audioprzewodnikiem – na razie tylko ul. Piotrkowskiej,
a niedługo tak˝e Manufaktury i szlaku
turystycznego „Łódê ˝ydowska”.
JeÊli chodzi o projekty o wi´kszym
zasi´gu, ROTWŁ stawia na turystyk´
aktywnà. – Naszym sztandarowym produktem ma byç turystyka w siodle. Mamy ju˝ 1,5 tys. km szlaków konnych.

Projekt ten ma byç realizowany w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, na razie jest wpisany na list´ rezerwowà, jednak jest szansa, ˝e
wejdzie na list´ głównà. Ponadto planujemy szereg działaƒ w zwiàzku z rozwojem turystyki rowerowej, z których
cz´Êç została ju˝ zrealizowana. WyznakowaliÊmy równie˝ szlak kajakowy na
Pilicy – mówi Tomasz Koralewski, zast´pca dyrektora biura ROTWŁ.
Jako ˝e rok 2009 został ogłoszony
Europejskim Rokiem KreatywnoÊci
i Innowacji, w swoich działaniach
Łódê ma zamiar stworzyç Kreatywny
Szlak Turystyczny Woj. Łódzkiego.
Podà˝ajàcy nim turyÊci b´dà braç
czynny udział w typowych dla regionu
czynnoÊciach: tworzeniu wycinanek
łowickich, gotowaniu regionalnych
potraw, rzeêbieniu itp.

„Łódê sportowa” to hasło, pod którym miasto b´dzie si´ promowaç
w zwiàzku z mistrzostwami Europy
w siatkówce kobiet i w koszykówce
m´˝czyzn. Skoro cz´Êç meczów b´dzie
rozgrywana w Łodzi, nie mo˝na nie
wykorzystaç tych dwóch wydarzeƒ do
promocji turystycznej. Ponadto Łódê
kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W zwiàzku z tym w
mieÊcie powstaje długofalowy projekt,
którego strategia rozwoju i promocja
b´dzie oparta na pi´ciu filarach: Łódê
filmowa, wyjàtkowe dziedzictwo artystyczne, Łódê festiwalowa, tradycje
wielokulturowe i nowoczesne oÊrodki
kultury. Nagromadzenie wydarzeƒ
jest ogromnà szansà dla miasta i całego regionu.
Konferencja „Województwo łódzkie zaprasza”, Warszawa, 10.02.2009
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krótko
Warszawa nie śpi nocą. Wie
o tym Magda Kordas, właścicielka Night Guides. Jej firma to
Agen cja Tu ry sty ki Roz ryw ko wej,
która oferuje zwiedzanie warszawskich klubów, pubów i restauracji. –
Pomyślałam, że fajnie będzie pokazywać innym, jakie tajemnice kryje
Warszawa – mówi Kordas. – Goście
sami wybierają, co chcą zobaczyć.
Ja tylko dobieram miejsca do ich potrzeb – dodaje. Programy obejmują
transfery, kolację w restauracji oraz
zabawę w klubach. Największą popularnością cieszy się Clubbing Night, jednak to nie jedyna propozycja
firmy. Inne to Beer Night, Fly Night i
Moulin Rouge. Ceny wahają się od
350 zł do 1300 zł od osoby w zależności od dnia organizowanego clubbingu, wielkości grupy, środka transportu oraz rodzaju kuchni bądź restauracji. MG

Światowe klimaty w Powiecie
Kamieńskim. „Powiat Kamieński
– zachodnie Pomorze, światowe klimaty” – pod takim hasłem rusza w
marcu kampania informacyjna, która
ma wypromować największe atrakcje
Powiatu Kamieńskiego, obejmującego m.in. Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Dziwnów i Wolin. Hasło ma
uświadomić potencjalnym turystom,
gdzie leży region oraz zwrócić uwagę
na światowy charakter odbywających się tam imprez. – Chcemy promować wnętrze regionu, a więc wypoczynek nad zalewami Kamieńskim i
Szcze ciń skim, naja trak cyj niej sze,
świa to we pro duk ty tu ry stycz ne –
m.in. festiwale: Słowian i Wikingów
oraz organowy w Katedrze Kamieńskiej, a także zachęcać inwestorów
do lokowania pieniędzy na naszym terenie. M.in. po to wydłużyliśmy okres
dzierżawy gruntów pod inwestycje –
z 10 do 25 lat. Mamy nadzieję, że będzie to dodatkowa zachęta dla przedsiębiorców, a dzięki nowym inwestycjom powstaną nowa baza turystyczna i produkty turystyczne, zwłaszcza
wewnątrz powiatu – powiedział w
rozmowie z WT Paweł Czapkin, starosta kamieński. KL

Powstaje nowa Lokalna Organizacja Turystyczna w Pieninach.
Aby nasilić promocję nie tylko
Szczawnicy, ale całego regionu Pienin, dwóch przedsiębiorców – Bogdan Szewczyk (z biura turystycznego
Szewczyk Travel) i Michał Szulc (właściciel pensjonatów Biały Domek i Jakubówka) postanowiło stworzyć lokalną organizację turystyczną w Pieninach. Ma ona zrzeszać jak największą liczbę podmiotów, a jej zadaniem
będzie m.in. opracowanie dobrych
produktów turystycznych. – Żeby zaistnieć na rynku turystycznym, organizacja musi mieć przede wszystkim
dobre logo i umieć dobrze sprzedać
walory turystyczne regionu. Turyści,
którzy decydują o wyborze miejsca
spędzenia urlopu, powinni mieć dobre
rozeznanie w regionie. Promować
trzeba cały region, a nie poszczególne
gminy. Turysty nie interesują granice,
lecz atrakcje – powiedział w rozmowie z WT Michał Szulc, jeden z założycieli organizacji. Inicjatywa uzyskała duże poparcie samorządu, w ciągu
najbliższego miesiąca załatwione zostaną wszystkie formalności prawne
związane z zarejestrowaniem organizacji. KL
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Brazylia | Egzotyczna destynacja pozostaje popularna wÊród turystów

Zagro˝enie w tropikalnym raju
Słynàca z piaszczystych pla˝, słoƒca, zamiłowania do futbolu oraz najhuczniejszego na Êwiecie karnawału Brazylia ma
równie˝ jeden z najwy˝szych wskaêników przest´pczoÊci na Êwiecie. Warto
zatem polskiego turyst´ poinformowaç,
jakie gro˝à mu niebezpieczeƒstwa i na
co powinien zwróciç uwag´, zanim wybierze si´ w podró˝ do kraju kawy.

Marta Gawrylik

P

rasa na bie˝àco donosi o narastajàcej fali przemocy w Brazylii.
Coraz grubsze portfele Polaków
powodujà z kolei, ˝e podró˝e do
Ameryki Południowej nie stanowià ju˝
pojedynczych przypadków, ale odbywajà si´ coraz cz´Êciej. Biura podró˝y powinny zatem szczególnie zadbaç o to,
by zm´czony podró˝à i ró˝nicà w czasie
biały turysta ju˝ tu˝ po wylàdowaniu na
lotnisku nie stał si´ obiektem napaÊci.

Transport
Pierwszym miejscem, do którego
trafia przybyły turysta, a gdzie nale˝y
zachowaç szczególnà czujnoÊç, jest
lotnisko. Biali turyÊci sà łakomym kàskiem zarówno dla pojedynczych rabusiów, jak i du˝ych zorganizowanych
grup przest´pczych.
Obok kradzie˝y przedmiotów z podró˝nych walizek coraz cz´Êciej zdarza si´ podrzucanie narkotyków do
baga˝y. Władze Brazylii zalecajà foliowanie baga˝u, tak by uniemo˝liwiç
jakàkolwiek ingerencj´. Warto dodaç,
˝e za nielegalny wwóz i wywóz, a tak˝e posiadanie narkotyków w Brazylii
grozi kara pozbawienia wolnoÊci od 5
do 15 lat. Konsulat Brazylii w Warszawie zaznacza, ˝e ze wzgl´du na działalnoÊç zorganizowanych mi´dzynarodowych grup przest´pczych nale˝y
bezwzgl´dnie unikaç przyjmowania
przesyłek, pakunków oraz baga˝u od
przypadkowych osób.
Ze wzgl´du na cz´ste przypadki
kradzie˝y w autobusach i na lotniskach
przemieszczanie si´ po kraju bez
wzgl´du na por´ dnia nie jest bez-

WYSOKI POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI W BRAZYLII NIE ZNIECHĘCA TURYSTÓW

9 tys.

135 proc.

5 mln

4,3 proc.

33

5 mln

17 tys.

morderstw
zanotowano
w Saõ Paulo
w 1999

wzrost liczby
turystów w latach
2002-2005

zagranicznych
turystów
odwiedziło
Brazylię w 2007

rocznie
przewidywane
na 2007-2014
tempo wzrostu
liczby turystów

morderstwa
przypadały
na 100 tys.
mieszkańców
Brazylii w 2006

przestępstw
odnotowano
w Brazylii
w 2001 r.

Polaków spędziło
wakacje
w Brazylii
w 2007; o 2 tys.
więcej niż w 2006

źródło: Anuario estatistico EMBRATUR 2008, Ministerio do Turismo/brazylijskie ministerstwo turystyki

pieczne. Z powodu wysokiej przest´pczoÊci nale˝y całkowicie zaniechaç poruszania si´ po kraju autostopem. Turysta nie powinien mieç przy sobie
cennych rzeczy, a nawet wskazane jest,
by posiadał ukrytà pod ubraniem kieszeƒ do przechowywania dokumentów
oraz gotówki. Napady rabunkowe na
autobusy to bowiem chleb powszedni,
szczególnie podczas kursów nocnych.
JeÊli chodzi o taksówki, w Brazylii
nale˝y korzystaç wyłàcznie z tych
zrzeszonych w korporacjach.

Podró˝owanie po kraju
Zrelaksowany i poddajàcy si´ urokom brazylijskiej fauny i flory obcokrajowiec nie musi pami´taç o potencjalnym zagro˝eniu, jakie czyha na
niego bez wzgl´du na miejsce, w którym si´ znajduje. Praktycznie we
wszystkich, a zwłaszcza w du˝ych miastach, takich jak Rio de Janeiro, Vitoria, Saõ Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza i Manaus, nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç.
Według statystyk z roku na rok w
Brazylii zwi´ksza si´ liczba kradzie˝y,
napadów oraz porwaƒ turystów. Szczególnie nara˝eni na rozboje sà turyÊci
w miejscowoÊci Fortalezie, dokàd z roku na rok przyje˝d˝a coraz wi´cej Polaków. Dlatego te˝ wa˝ne jest, by biura
podró˝y, a podczas trwania podró˝y rezydenci oraz piloci wycieczek, stale
przypominali o zachowaniu ostro˝noÊci. Choç najwi´ksze ryzyko napadu jest

o zmroku i nad ranem, turyÊci powinni
zachowaç czujnoÊç na pla˝ach, przy
bankach i bankomatach, w klubach
nocnych, kawiarniach, dyskotekach, w
autobusach oraz taksówkach. Powinni
unikaç bocznych ulic oraz dzielnic, które uwa˝ane sà za szczególnie niebezpieczne (favelas – dzielnice slumsów).
Przepełnione pla˝e Copacabana,
Leblon i Ipanema w Rio de Janeiro to
miejsca, dokàd nale˝y zabieraç jedynie niezb´dne przedmioty. Aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe
oraz kamery wideo zdecydowanie nie
powinny byç dostrzegalne dla obcego
oka. Z kolei wa˝ne dokumenty oraz
wi´ksze sumy gotówki nale˝y deponowaç w hotelowych sejfach. Dobrym
rozwiàzaniem jest zrobienie kserokopii paszportu i pozostawienie oryginału w hotelu. W przypadku kradzie˝y
bowiem czas oczekiwania na wyrobienie paszportu tymczasowego mo˝e
byç bardzo długi.
Polisa ubezpieczeniowa powinna
pochodziç od firmy majàcej przedstawicielstwa w Ameryce Południowej.
W przeciwnym razie ubezpieczenie
mo˝e nie zostaç honorowane.

Inne zagro˝enia
Ameryka Łaciƒska to ok. 1,6 mln
chorych na AIDS. W samej Brazylii
jest ich ok. 640 tys. (40 proc. przypadków). W 2007 r. zara˝eniu uległo 100
tys. osób w całej Ameryce Łaciƒskiej;
zmarło 58 tys. osób. W niektórych

miejscach w Brazylii a˝ 60 proc. osób
uzale˝nionych od narkotyków to nosiciele wirusa HIV. Informacja ta powinna zostaç przekazana przez biuro,
szczególnie jeÊli jest ono organizatorem wyjazdów dla młodzie˝y.
Z innych niebezpieczeƒstw, o których biura podró˝y powinny informowaç przed wyjazdem, cz´sto przytaczane jest ryzyko zachorowaƒ na przenoszonà przez komary gryp´ deng´ (zdarzajà si´ przypadki Êmiertelne) i mala-

ri´ w porze deszczowej. Choç to oczywiste, warto jest ostrzec klientów
przed spo˝ywaniem surowych owoców
oraz wody pitnej nieznanego pochodzenia.
Przest´pczoÊç to powa˝ny problem Brazylii, o której biura podró˝y
powinny informowaç turystów w taki
sposób, by nie musieli si´ oni przekonywaç o niej na własnej skórze oraz
by w pełni mogli poznaç jedynie walory turystyczne tego kraju.

OPINIA
Jarosław Mrożek,

prezes Destino Mexico

Zawsze, wyjeżdżając w nieznane, jest się narażonym na nieprzewidziane sytuacje. Organizujemy głównie wyjazdy do Meksyku i tam
nigdy nic złego nas nie spotkało. W Brazylii miałem dwa takie przypadki, że turyści zostali zaatakowani na plaży w Rio de Janeiro, ale
wynikało to też z ich zachowania: wyszli po zmroku, mieli ze sobą
aparaty fotograficzne, zachowywali się głośno. Zachowanie turystów często prowokuje niebezpieczne sytuacje. Oczywiście ostrzegamy, tłumaczymy,
że są miejsca, gdzie można swobodnie się poruszać, i takie, gdzie nie należy chodzić,
zwłaszcza po zmroku, że szczególnie kobiety są w krajach latynoskich narażone na niebezpieczeństwa. Uczulamy, żeby nie trzymać na wierzchu pieniędzy, biżuterii, żeby wychodząc z hotelu, mieć w kieszeni trochę drobnych i nie wyjmować za każdym razem
portfela – w takich krajach zerwanie złotego naszyjnika z szyi może nastąpić w biały
dzień. Zwłaszcza turyści są narażeni na drobne kradzieże, które dla mieszkańców takich
krajów, jak Brazylia, stanowią dobre źródło utrzymania. Nie wszystkie kraje latynoamerykańskie są niebezpieczne, Brazylia i ogólnie północ jest mniej bezpieczna niż centrum
tego obszaru. Oczywiście uczulamy klientów na kwestie bezpieczeństwa, ale ostrzeżenia związane z danym krajem na pewno nie zniechęcają turystów.

Izrael | Konflikt zbrojny w strefie Gazy nie ma przeło˝enia na liczb´ przyjazdów do kraju

Dobre wyniki mogà si´ nie utrzymaç
Izraelskie naloty i làdowa akcja zbrojna w Strefie Gazy oraz ostrzał rakietowy z Gazy wzbudziły w Êwiecie wàtpliwoÊci, czy – pomimo zapewnieƒ tamtejszego rzàdu i, tak˝e polskich, touroperatorów – jest to region bezpieczny
dla turystyki. TuryÊci nadal ch´tnie odwiedzajà ten kraj, ale perspektywy
utrzymania wielkoÊci ruchu, przynajmniej z Polski, nie sà oczywiste.

Cezary Rudziński

T

roska o bezpieczeƒstwo turystów
udajàcych si´ do Ziemi Âwi´tej
rozpoczyna si´ ju˝ na lotniskach
w krajach, z których wylatujà oni do
Izraela. Kontrola przez izraelskà słu˝b´ bezpieczeƒstwa podró˝nych oraz
ich dokumentów i baga˝y jest niewzykle szczegółowa. Po przylocie na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie tak
sprawdzonych pasa˝erów ich odprawa paszportowa i odbiór baga˝u jest
ju˝ tylko formalnoÊcià. Wbrew oczekiwaniom, poza niektórymi miejsca-

mi w Jerozolimie i przekraczaniem
granicy Autonomii Palestyƒskiej, nigdzie nie ma ˝adnych, przynajmniej
widocznych, kontroli.
Poza Jerozolimà kontrole przeprowadzane sà w Hajfie, przy wejÊciu na
teren najdłu˝szych na Êwiecie pochyłych Ogrodów Perskich. W Jerozolimie dokładnie kontrolowani sà,
z przechodzeniem przez bramki – wykrywacze metalu oraz przeÊwietlaniem przenoszonych przedmiotów
podobnie jak na lotniskach, wszyscy
wchodzàcy w rejon Âciany Płaczu. Podobnie przy wchodzeniu do Instytutu
Yad Vashem. Posterunki kontrolujà
te˝ suk – arabski bazar, a w piàtki –
dni Êwiàteczne muzułmanów – bramy
w murach Starego Miasta.
Kontrolowane sà równie˝ wjazdy,
a dokładniej wyjazdy, na teren Autonomii Palestyƒskiej. W rejonie Betlejem otoczona jest ona wysokim, 8-metrowym betonowym murem z wie˝yczkami obserwacyjnymi, drutami kolczastymi, nasyconym elektronikà.

Przeje˝d˝a si´ przez dwa posterunki
izraelskie przed bramà wjazdowà.
W przypadku autokarów z zagranicznymi turystami i kierowcà – izraelskim
Arabem (nie myliç z Palestyƒczykami!) przewa˝nie jest to tylko sprawdzanie otwartych paszportów, a przy
wjeêdzie do Betlejem niekiedy nawet
machni´cie r´kà. Ale przy wyjeêdzie
z niego trzeba czasami wysiàÊç z autokaru i przejÊç długimi, cz´Êciowo podziemnymi, korytarzami pełnymi zapór
i zakr´tów, którymi przechodzà wszyscy piesi oraz poddaç si´ bardziej
szczegółowej kontroli nie tylko dokumentów. W okolicach Jerycha muru
jeszcze nie ma. Terytorium Izraela
i Autonomii rozdzielajà ogrodzenia
z drutów kolczastych i kilkudziesi´ciometrowej szerokoÊci pas „ziemi niczyjej”. Kontrole sà po obu stronach, zarówno przy wjeêdzie, jak i wyjeêdzie.
Na terenie Autonomii turyÊci te˝ sà
bezpieczni.
Wzgl´dy bezpieczeƒstwa nie decydujà wi´c o tym, czy turyÊci b´dà

– i jak licznie – podró˝owaç do Izraela. Jest ich tam zresztà du˝o. Ale
izraelska zbrojna interwencja w Strefie Gazy, a zwłaszcza jej skala oraz
liczba ofiar wÊród palestyƒskich kobiet i dzieci spowodowała, jak wiadomo, fal´ nastrojów antyizraelskich na
Êwiecie. Nie wiadomo, czy i jak przeło˝y si´ to na ruch turystyczny. W
przypadku podró˝y, tak˝e pielgrzymek z Polski, na jego zmniejszenie
wpłynie prawdopodobnie gwałtowny
spadek wartoÊci złotego wobec dolara. Zwłaszcza ˝e Izrael i przedtem był
dla nas krajem relatywnie drogim. Ju˝
nadchodzà sygnały, ˝e niektóre polskie biura podró˝y wysyłajàce grupy
samolotami rejsowymi z braku ch´tnych odwołujà wycieczki.
W firmie organizujàcej ich najwi´cej i majàcej w ofercie kilka ró˝nych
programów podró˝y po Izraelu oraz
cotygodniowe rejsy czarterowe samolotami linii El Al, czyli w łódzkim
Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y –
Trade & Travel Company, na razie

panuje spokój. Prezes Artur Matiaszczyk zapewnia, ˝e nie ma rezygnacji
z wyjazdów, a najbli˝sze rejsy sà coraz
lepiej obło˝one: od ponad 110 pasa˝erów tu˝ po przerwie Êwiàteczno-noworocznej, do z górà 200 w kolejnych
tygodniach. Dyrektor generalna Konsorcjum Barbara Lad˝yƒska twierdzi,
˝e nie widaç zagro˝eƒ spowodowanych Êwiatowym kryzysem finansowym, a firma ma du˝o rezerwacji na
okres letni. RównoczeÊnie przyznaje,
˝e byç mo˝e nie uda si´, przy obecnych niskich kursach złotego – a cenniki Konsorcjum sà prowadzone w
polskiej walucie – utrzymaç katalogowych cen imprez. Jak to wszystko odbije si´ na ruchu turystycznym do
Izraela, poka˝e ju˝ najbli˝szy czas. W
przypadku Polski, w odró˝nieniu od
krajów nale˝àcych do strefy euro, niski kurs złotego – o ile utrzyma si´
dłu˝ej – oraz narastajàce zagro˝enie
bezrobociem mogà powa˝nie zachwiaç rynkiem wyjazdów nie tylko
do Ziemi Âwi´tej.
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Obrady kapituły | Papierowy noÊnik nadal budzi wi´ksze zaufanie

Katalog w centrum uwagi
Niełatwo jest trafiç z ofertà do klienta.
Ka˝dy z organizatorów wydaje dzisiaj katalog, cz´sto nawet w kilku wersjach, które
nast´pnie trafiajà do biur agencyjnych.

Artur Bosek

S

terty katalogów promocyjnych
przewalajàcych si´ – zwłaszcza podczas targów – na ladach wystawienniczych wielu biur podró˝y cz´sto budzà
skrajne emocje zarówno u ich wydawców, jak i klientów. I choç niekiedy rodzà równie˝ pytania, czy a˝ tyle ich potrzeba i czy w ogóle sà efektywnym kanałem sprzeda˝y, to wcià˝ stanowià jedno z najwa˝niejszych narz´dzi promocyjnych biura. Sà jego wizytówkà i elementem komunikacji z klientem. Celem
katalogu jest bowiem zwrócenie uwagi
klienta na okreÊlony produkt, pobudzenie popytu oraz zach´cenie do zakupu
oferty. I chocia˝ z ofertà biur mo˝na
dzisiaj bez problemu zapoznaç si´ w internecie, to papierowa forma tego noÊnika informacji nadal cieszy si´ du˝ym
uznaniem klientów i stanowi dla nich
uzupełnienie wirtualnej oferty.
Nic wi´c dziwnego, ˝e touroperatorzy przeÊcigajà si´ w pomysłach na ich

uatrakcyjnienie, by były jeszcze bardziej
kolorowe, przejrzyste i prezentowały
najwy˝szà jakoÊç. Przebicie si´ przez
gàszcz materiałów konkurencji wymaga
bowiem zastosowania odpowiedniej
formy nie tylko merytorycznej, ale i graficznej. Konkurs „Ró˝a Kolumba” miał
wi´c daç odpowiedê na to, które katalogi b´dà w tym roku wzbudzaç zainteresowanie klientów, a jednoczeÊnie b´dà
dla nich êródłem rzetelnej informacji.
W tegorocznym konkursie wzi´ło
udział 38 biur podró˝y, a ˝e ka˝de z
nich mogło wystawiç do rywalizacji
dowolnà liczb´ katalogów do naszej
redakcji wpłyn´ło ich a˝ 74. Zwyci´˝yła prezentacja oferty biura podró˝y
TUI „Dalekie kraje” przed katalogami Neckermanna i tytułem „Lato
2009” biura Wezyr Holidays.
Wszystkie katalogi przeszły przez
sito surowej oceny, a cz´sto nawet
krytyki dokonanej przez Kapituł´
Ekspertów. I choç wszyscy obradowali przy wspólnym stole, to ka˝dy z nich
pracował samodzielnie i bardzo skrupulatnie oceniał nadesłane pozycje.
Koƒcowy wynik jest wi´c obiektywnym i bezstronnym odzwierciedleniem pracy całej kapituły. – Wygrała

niemiecka solidnoÊç i precyzja – skomentował wyniki konkursu Marek
Kamieƒski, który doÊç wysoko ocenił
zwyci´ski katalog. – Jest on idealny
zarówno dla sprzedawcy, jak i dla
klienta, który mo˝e w nim znaleêç
wiele cennych informacji chocia˝by
tych dotyczàcych walut i pogody –
mówi Kamieƒski. WłaÊciciel biura
Mag – Mar nie ukrywa, ˝e katalogi
nadal sà niezmiernie wa˝nym narz´dziem promocyjnym biur podró˝y i
stanowià dla klienta pierwszy kontakt
z touroperatorem. – I choç sà pewnym rodzajem sztuki u˝ytkowej, której celem nie jest rzucanie na kolana,
to wa˝ne jest, aby swà szatà i kompozycjà graficznà wzbudzały zainteresowanie klienta, poniewa˝ dobry katalog kojarzy mu si´ z dobrà ofertà –
dodaje Konrad Siuda. Wszyscy oceniajàcy zgodnie przyznali, ˝e z roku
na rok standard katalogów zdecydowanie si´ poprawia. – Dokładna informacja katalogowa jest bardzo
istotna w przypadku zakupu oferty w
biurze agencyjnym, gdzie nie zawsze
jest mo˝liwoÊç uzyskania jej bezpoÊrednio od organizatora wyjazdu –
przyznaje Kamieƒski. – Katalogowe

informacje sà równie˝ coraz bardziej
rzetelne, co wynika z obaw biur podró˝y przed reklamacjami. Klient płaci i oczekuje tego, co było zawarte w
ofercie katalogowej – zauwa˝a Maria
Kunicka. – Jednak zdarzajà si´ jeszcze nieco przesadzone informacje. Ja-

ko nieÊwiadomy turysta ch´tnie sp´dziłbym urlop w zaprezentowanym
tutaj hotelu. Znam jednak ten obiekt
i niestety nie odpowiada on standardom opisanym w katalogu – ocenił
Marek Pawłowski, przeglàdajàc katalog jednego z touroperatorów.

OPINIA
Anna Kozanecka-Żarnecka,

adwokat Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

W aspekcie prawnym ocena biorących udział w konkursie katalogów sprowadzała
się głównie do oceny informacji, jakie zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych
zobowiązani są wskazać organizatorzy i pośrednicy turystyczni w swych materiałach promocyjnych: broszurach, folderach i katalogach. Większość katalogów poddanych ocenie pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami spełniała
podstawowe wymogi ustawowe. Zdarzały się jednak pewne uchybienia. Najczęściej było to niedoprecyzowanie informacji o cenie usługi turystycznej lub jej niewskazanie. Nie zawsze wystarczająco opisane były środki transportu, a także liczba i rodzaj posiłków. W niektórych katalogach pominięto lub też umieszczono zbyt
lakoniczne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Generalnie jednak zaprezentowane w konkursie katalogi przedstawiały
wysoki poziom i to zarówno pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, jak i pod względem wizualnym.

KAPITUŁA KONKURSU

Marek Dębski, organizator i producent koncertów, imprez rozrywkowych i sportowych

Marek Kamieński, właściciel biura podróży
Mag – Mar, biegły sądowy w zakresie turystyki

Grzegorz Kiszluk,
redaktor naczelny
i właściciel magazynu
„Brief”

Anna Kozanecka-Żarnecka, adwokat, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Maria Kunicka, dyrektor Biura Wykonawczego Polskiej Izby Turystyki

Agnieszka Mularczyk,
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystycznych” i podróżniczka

Marek Pawłowski, pilot
wycieczek, rezydent,
wykładowca na kursach
pilotów wycieczek

Konrad Siuda, grafik,
dyrektor artystyczny
„Przeglądu
Sportowego”

Niezwykle istotna jest struktura przekazu
Z Konradem Siudà o jego ocenie grafiki i czytelnoÊci informacji w katalogach rozmawia Artur Bosek.
Czy przy tworzeniu katalogów ofertowych touroperatorów ważne jest
właściwe skomponowanie elementów graficznych?
Tak, poniewa˝ to, w jaki sposób
uło˝ymy informacje i ilustracje na
stronie ma kluczowe znaczenie dla
odbioru treÊci przez klienta. Dobrze
zrobiony katalog cz´sto jest oceniany jako czytelny, przejrzysty lub elegancki. Poza walorami estetycznymi
dobry projekt powinien zawieraç
tak˝e nawigacj´, struktur´ uło˝enia
treÊci. Powinien równie˝ uwzgl´dniaç grup´ docelowà, do której kierujemy ofert´. Innymi kryteriami
kieruje si´ bowiem klient decydujàcy
si´ na ekskluzywnà, egzotycznà wycieczk´, innymi zaÊ wybierajàcy kolonie dla dziecka.
Czy właściwa kompozycja graficzna
katalogu ma wpływ na dotarcie
oferty do klienta, a następnie jej
sprzedaż?

Nie wàt pli wie tak, po dob nie
zresztà jak na kupujàcych wpływa
reklama lub atrakcyjny wyglàd opakowania. Jednak rzadko kiedy klient
przyzna si´, ˝e miało to wpływ na jego decyzj´, poniewa˝ nie uÊwiadamia sobie oddziaływania tego przeka zu. Zwy kle ku pu je wy jazd do
miejsca, w którym nigdy nie był, ale
informacje o nim czerpie zarówno z
tekstu, jak i z zamieszczonej obok
ilustracji i z tego przekazu wyciàga
wnioski, jak tam jest i czy mu si´
tam podoba.
Jakie są podstawowe zasady kompozycji graficznej, którymi powinni
kierować się wydawcy katalogów
turystycznych?
Wydawcy powinni doceniç to, ˝e
zdj´cie jest takim samym noÊnikiem przekazu jak tekst. Dobre
zdj´cie mówi wi´cej ni˝ tysiàc słów.
Nie sàdz´, aby słabej jakoÊci fotografia hotelu przekonała klienta, ˝e

jest to luksusowy obiekt. Znane hotele zlecajà wi´c sesje zdj´ciowe
profesjonalistom, poniewa˝ na etapie sprzeda˝y towarem jest wizja
wakacji.

miejsca. Pomaga zorganizowaç treÊç
i pozostawia odrobin´ oddechu na
stronie, bo wybieranie własnych wakacji nie powinno byç pracà, ale
przyjemnoÊcià.

Jakie rozwiązania należy stosować
w ramach kompozycji graficznej,
aby zwrócić uwagę klienta?
Niezwykle istotna jest struktura
przekazu. W podj´ciu decyzji o zakupie powinno pomóc klientowi uło˝enie treÊci, w du˝ym skrócie od ogółu
do szczegółu. Od najwa˝niejszych
rzeczy do mniej istotnych.

Jak oceniłby Pan katalogi biorące
udział w konkursie „Róża Kolumba”?

Jakie błędy w kompozycji graficznej
katalogów popełniają najczęściej
ich wydawcy?
Wydawcy starajà si´ upakowaç w
katalogu jak najwi´cej treÊci. Jednak wi´cej wcale nie oznacza lepiej.
Dotyczy to zarówno tekstu, jak i ilustracji. Odrobina niezadrukowanego papieru nie jest od razu stratà

W po rów na niu z la ta mi po przednimi widaç du˝o wi´kszà starannoÊç edytorskà i dbałoÊç o jakoÊç druku. Poziom tegorocznych
katalogów jest wi´c bardzo wysoki.
Standardy zarówno w kwestii wyglàdu, jak i zawartoÊci merytorycznej wyznaczajà tutaj mi´dzynarodowe firmy.

NAJLEPSI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Najwyższa ocena od turysty (Marek Dębski): Triada, TUI
Najwyższa ocena od agenta (Marek Kamieński): TUI
Najwyższa ocena od PIT (Maria Kunicka): Lekier, Logos Tour, Sun & Fun, TUI
Najwyższa ocena od pilota (Marek Pawłowski): TUI
Najwyższa ocena od grafika (Konrad Siuda): Sky Club
Najwyższa ocena od prawnika (Anna Kozanecka-Żarnecka): Triada
Najwyższa ocena w kategorii komunikacja marketingowa (Grzegorz Kiszluk): Itaka,
Oasis Tours, Wezyr Holidays
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Paweł Łęcki,

Krzysztof Piątek

Grzegorz Głogowski,

dyrektor handlowy TUI

prezes Neckermann Polska

Katalog jest dla touroperatora opakowaniem jego produktu. Pozwala na komunikowanie klientom cech produktu, świata marki, różnorodności
oferty. Pełni zarazem funkcję inspirującą, pomaga zaplanować cel wakacji i często odnaleźć
sposób na ich spędzenie. Buduje wyobrażenie o usłudze, którą oferuje touroperator.
Dystrybucja katalogów utrzymuje się na stabilnym poziomie,
chociaż zauważalne jest większe korzystanie z internetu. Klienci
nadal wolą papierową wersję prezentacji. Często zabierają katalog do domu i, oglądając go razem z rodziną na kanapie, wyobrażają sobie, jak mógłby wyglądać ich urlop. Trudniej zrelaksować
się przy monitorze komputera. Klienci doceniają nasz katalog za
jakość i dokładność opisów. TUI rzetelnie opisuje swoje hotele,
dzięki czemu klient zawsze wie, czego może się spodziewać.
Klienci doceniają również szczegółowe opisy wakacyjnych kierunków.

grafik odpowiedzialny Wezyr

Mimo że z naszą ofertą można dzisiaj bez problemu
zapoznać się w internecie, katalog nadal stanowi
bardzo istotny element marketingu i jest ważnym
narzędziem w procesie sprzedaży naszej oferty.
Internet jest wprawdzie najdynamiczniej
rozwijającym się kanałem sprzedaży, ale jego udział stanowi zaledwie
kilka procent naszych obrotów. Większość transakcji odbywa się
wciąż w tradycyjnych biurach z wykorzystaniem drukowanych
katalogów, a więc w tej chwili trudno jest sobie wyobrazić ich brak
i z pewnością jeszcze przez kilka lat będą nam one niezmiernie
potrzebne. Niewątpliwie wielu naszych klientów szuka informacji
w internecie, ale większość w dalszym ciągu i tak woli kartkować
kolorowe katalogi. Przygotowując się do dokonania zakupu, klient
i tak najwięcej czasu poświęci drukowanym materiałom. Dlatego
też staramy się, aby katalog był źródłem profesjonalnej i kompletnej
informacji o naszej ofercie. Musi ona odwzorowywać to, co klient
zastanie na miejscu.

TUI, „Dalekie kraje”,
katalog
przygotowany
przez zespół
TUI Poland
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Niezależnie od rozwoju oferty internetowych biur
podróży katalog pozostaje bardzo istotny. To, że
można wziąć go do ręki i przejrzeć strona po stronie, jest ciągle ważne. Klient kupuje oczami –
zwłaszcza w takiej branży jak nasza. Dlatego katalog jest w dalszym ciągu podstawowym narzędziem komunikacji między nim a biurem podróży. Internet to tylko płaska wersja tego, co oferuje katalog. Mieć gotowy produkt przed sobą to coś zupełnie innego.
Za sukces katalogu odpowiada wiele osób. Podczas przygotowywania
materiału dużą wagę przykładamy do konsultacji z klientem. Końcowy
efekt to tak naprawdę wypadkowa oczekiwań klienta i naszych propozycji. Katalog musi być oryginalny, by wyróżniał się wśród wielu innych, nie może jednak stracić swojej funkcji informacyjnej. Jego przekaz musi być jasny i zrozumiały. Niepotrzebne dekoracje i ubarwienia
odwracają uwagę klienta od tego, co najważniejsze – oferty. Receptą
na udany katalog jest zatem równowaga formy i treści. Istotne są zarówno oryginalność, jakość zdjęć i kolory, jak i czytelność.

Neckermann,
wszystkie katalogi,
grafik
odpowiedzialny
Tomasz Tajchman

Wezyr, „Lato 2009”,
grafik
odpowiedzialny
Grzegorz Głogowski

OCENIALIŚMY RÓWNIEŻ

Adriatyk, Łukasz Alfa Star, Maria Alfa Star, Maria Alfa Star, Maria Alfa Star, Maria
Alfa Star, Maria
Alfa Star, Maria
Alfa Star, Maria
Almatur,
Almatur, Marek
Dramiński
Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Fruba, Zofia Świca Aleksandra Kulik Polanowski

CT Poland, Paweł Delta Travel,
Pędziszczak
Daniel Leśniak

Destino Mexico, Destino Mexico, Easy Travel, Woj- Ecco Holiday,
T. Brukarczyk,
Krzysztof Kościuk Krzysztof Kościuk ciech Brzozowski G. Kuśnierek

Ecco Holiday,
T. Brukarczyk,
G. Kuśnierek

Ecco Holiday,
T. Brukarczyk,
G. Kuśnierek

Ecco Holiday,
T. Brukarczyk,
G. Kuśnierek

Exim Tours

Atlas Tours,
Atlas Tours,
Sylwia Krypczyk Sylwia Krypczyk

Flugo,
Anna Błaszczak

Funclub,
Bartosz Pussak

Itaka,
Itaka,
Itaka,
Itaka,
Itaka,
Jaworzyna, Prze- Jaworzyna, Prze- Jaworzyna, Prze- Lekier,
Logos Tour,
Logos Tour,
Logos Travel,
Ala Kaźmierczak Ala Kaźmierczak Ala Kaźmierczak Ala Kaźmierczak Ala Kaźmierczak mysław Jasiński mysław Jasiński mysław Jasiński Michał Michalski Tomasz Olendzki Tomasz Olendzki Andrzej Śliwiński

Mega Travel, Da- Mega Travel, Da- Natura Tour,
niel Markowski niel Markowski Daniel Leśniak

Natura Tour,
Daniel Leśniak

Neckermann, To- Neckermann, To- Neckermann, To- Neckermann, To- New Poland,
Oasis Tours
masz Tajchman masz Tajchman masz Tajchman masz Tajchman Studio 3 kwadrat

Orlando Travel

Prima Tour,
Piotr Kruczek

Rego-Bis

Oskar, Tomasz
Wasilewski

Prima Tour,
Piotr Kruczek

Scan Holiday

Scan Holiday

Orka Travel,
A. R. Logos

Orlando Travel

Selectours,
Sky Club, Tomasz Sport-Centrum,
Sun&Fun,
Sun&Fun,
Paweł Powierża Pawiłowski
Leszek Wierzbicki Zuzanna Imaniska Zuzanna Imaniska

 LEGENDA
Pod każdym katalogiem:
tytuł i grafik odpowiedzialny
Święcki Ilios,
Terra Mare, Przemy- Triada, Jagna We- Triada, Jagna We- Triada, Jagna We- TUI
Aleksandra Kulik sław Wójcicki / PZL sołowska / PZL
sołowska / PZL
sołowska / PZL

TUI

TUI

TUI

Vacansoleil,
dział marketingu
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Leksykon | Praktyczne porady dla wystawców i zwiedzajàcych

Impreza na otwarcie targów
Otwierająca konferencja prasowa:
10 marca, godz. 11, Palais am Funkturm
Ceremonia otwarcia targów: 10 marca,
godz. 18, ICC (International Congress
Center) Berlin, Hall 1

Godziny targów

Targi będą odbywały się od 11 do 15
marca 2009 roku. W dniach 11-13 marca
wstęp tylko dla profesjonalistów, w
dniach 14-15 marca – także dla publiczności. Godziny otwarcia dla zwiedzających – codziennie od 10 do 18, dla wystawców – od 8.30 do 19.

Ceny biletów

• 3-dniowy bilet wstępu dla wystawców
i profesjonalistów – 46 euro
• 1-dniowy bilet wstępu dla profesjonalistów (ważny 11, 12 lub 13 marca) –
27 euro
• bilet wstępu ważny 14 lub 15 marca
– 14 euro
• bilet wstępu ważny 14 lub 15 marca
zarezerwowany wcześniej przez internet – 12 euro
• bilet wstępu ważny 14 lub 15 marca
dla studentów – 8 euro

Rejestracja

Punkty rejestracyjne dla wystawców i
profesjonalnych zwiedzających (umieszczone przy wejściu południowym oraz
wejściu ICC) otwarte będą:
9 marca – od godz. 12 do 17.30
10 marca – od godz.10 do 19
11-15 marca – od godz. 9 do 17.30

Jak dotrzeć na targi?

Samochodem
Kierowco pamiętaj!
Targi mają dogodne położenie i łatwo na
nie dotrzeć zarówno samochodem, jak i
autobusem lub koleją. Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2008 roku w Berlinie funkcjonuje strefa ochrony środowiska, która obejmuje ścisłe centrum miasta. Aby się po niej poruszać samochodem, należy mieć na przedniej szybie specjalną plakietkę, która potwierdza, że dane
auto nie przekracza dozwolonego limitu
wytwarzania spalin. Plakietki są wydawane przez urzędy rejestracyjne, techniczne
organizacje kontrolne i autoryzowane
warsztaty i kosztują od 5 do 15 euro. Pełna informacja w tym zakresie znajduje się
na stronie www.berlin.de (także w języku
polskim).

Program | Berliƒskie targi obfitujà w wydarzenia

Nie mo˝esz przegapiç
Najciekawsze prezentacje
i wydarzenia:
•Turystyka w dobie kryzysu.
Debata na temat sposobów niwelowania skutków kryzysu finansowego,
organizator: UNWTO, miejsce: ICC
Berlin, sala 19, 11 marca,
godz. 10-12
•Najlepsze francuskie regiony winiarskie. Prezentacja najpopularniejszych
szlaków związanych z winnicami we
Francji, organizator: Maison de la France, miejsce: ICC Berlin, sala 15/16,
11 marca, godz. 11
•Wydarzenia sportowe a turystyka.
Dr Hugo Götsch w swoim wystąpieniu opowie, jak odpowiednio zarządzać wielkimi wydarzeniami sportowymi pod względem turystycznym,
organizator: Freie Universität Bozen,
miejsce: Hall 5.1, scena, 11 marca,
godz. 12.10
•Hamburg – miasto, gdzie wiele się
dzieje. Opis imprez i wydarzeń kulturalnych, które odbędą się w 2009 i
2010 roku. Po prezentacji odbędzie
się bankiet na stoisku, organizator:
Hamburg-Partner, miejsce: Hall 6.2,
stoisko 102, 11 marca,
godz. 14-15.30
•20-lecie spa na świecie. Trzy prezentacje przedstawiające, jak na przestrzeni
lat rozwijał się sektor spa w Ameryce,

Europie i Azji, a także prezentacja nowości Spa & Wellness w Europie,
miejsce: Hall 7.3, Conference Room
Berlin, 12 marca, godz. 14.20-15.30
•Sri Lanka nagradza. Bankiet połączony
z wręczeniem nagród touroperatorom,
którzy są liderami w zakresie turystyki
przyjazdowej na Sri Lankę, organizator:
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau,
miejsce: Hall 5.2a, stoisko 114,
12 marca, godz. 16.30-17
•Bałtycki koktajl. Wieczorny bankiet organizowany przez Łotwę, Litwę i Estonię – w programie przewidziane zostały różne atrakcje dla zwiedzających,
miejsce: Hall 18, stoisko 126, 12 marca, godz. 17-21
•„The Golden City Gate” – Jednym z
wydarzeń podczas ITB będzie konkurs
na najlepszy film promujący miasto,
region, hotel, linię lotniczą lub inne
podmioty z branży turystycznej. Filmy
wyświetlane podczas targów na dużym ekranie w kinie ITB zostaną następnie ocenione i nagrodzone w dziewięciu kategoriach przez specjalne jury, gala z wręczeniem nagród odbędzie
się 13 marca o godz. 16 w ITB Cinema
• Swinging Hamburg – popołudnie z
piosenką Dennisa Quandta 14 marca
2009, godz. 16.30-18 Hall 6.2, stoisko
102 oraz 15 marca 2009, godz. 14-17
wystawca: Hamburg Tourismus
GmbH

Parking
Obok Centrum Targowego znajduje się
parking z pięcioma tysiącami miejsc parkingowych. Kolejne pięć tysięcy znajduje
się w niedalekiej odległości przy Stadionie Olimpijskim.
Samolotem
• Lotnisko Berlin Tegel – autobusem X9
lub 109 w kierunku Zoologischer Garten do przystanku S-Bahnhof Jungfernheide, następnie należy przesiąść się w
autobus S42 (Ringbahn) w kierunku
Westend i wysiąść na przystanku
Messe Nord/ICC
• Lotnisko Berlin Tempelhof – autobusem 104 w kierunku Neu-Westend,
Brixplatz należy wysiąść na przystanku
Haus des Rundfunks
• Lotnisko Berlin Schönefeld – linią S9
lub S75 w kierunku Bahnhof Spandau,
przystanek końcowy – Westkreuz lub
Messe Süd
Pociągiem
• Dworzec Zoologischer Garten,
Charlottenburg, Ostbahnhof, Lichtenberg, Schönefeld – linia S9 i
S75 w kierunku Spandau, przysta-

Konferencje prasowe wybranych
państw:
•Austria, miejsce: Messegelände
(Fair Grounds), Großer Stern, sala bankietowa Madrid, 12 marca, godz. 11
•Chorwacja, miejsce: ICC Berlin, Hall
10, 11 marca, godz. 12
•Hiszpania, miejsce: ICC Berlin, Hall 9,
12 marca, godz. 16
•Izrael, miejsce: ICC Berlin, Hall 6,
11 marca, godz. 11
•Rumunia, miejsce: Funkturm Lounge,
11 Marca 2009, godz. 14
•Słowenia, miejsce: ICC Berlin, ICC
Lounge, 11 marca, godz. 14
•Tajlandia, miejsce: Hall 7.3, Berlin Conference Room, 13 marca, godz. 12.30
•Turcja, miejsce: ICC Berlin, Hall 7,
12 marca, godz. 10
Wybrane wydarzenia z ITB Berlin
Convention:
•Dzień przyszłości (ITB Future Day) –
W programie m.in. omawianie globalnych trendów w turystyce. Eksperci
zastanawiać się będą również, jak odpowiednio przygotować się na wyzwania, które wynikają z obecnej sytuacji gospodarczej, miejsce: Hall 7.1 b,
Auditorium London, 11 marca, godz.
11-17.30
•Najlepiej zarządzane destynacje – lekcja od liderów (Best Practice Destination Management: Lessons from the
Leaders) – Przedstawiciele najlepiej
wypromowanych regionów udzielą
wskazówek, jak należy prowadzić

151 Polskie
stoisko
narodowe

nek końcowy Westkreuz lub Messe Süd
• Dworzec Spandau – autobus S9 w
kierunku lotniska Schönefeld lub linią S75 w kierunku Wartenberg należy wysiąść na przystanku Messe
Süd
• Dworzec Potsdam – linia S1 w kierunku Oranienburg, na przystanku Wannsee trzeba przesiąść się w linię S7 w
kierunku Ahrensfelde i wysiąść na stacji Westkreuz

Komunikacją miejską
• U – U2 w kierunku Ruhleben, przystanek końcowy Kaiserdamm
• S – S9 i S75 – przystanek końcowy Messe Süd
• S41, S42, S46 – przystanek końcowy
Messe Nord/ICC
• S41, S42, S46, S5, S7, S9 lub S75 –
przystanek końcowy Westkreuz
• Bus X34, X49, 104, 139, 149, 218
– przystanek końcowy Messedamm/ZOB/ICC

działania marketingowe w tym zakresie. Jednym z panelistów będzie
Geoff Buckley, dyrektor Tourism
Australia, najlepszej turystycznej
marki świata, miejsce: Hall 7.1 a,
Auditorium New York 1, 11 marca,
godz. 13.30-14.30
•Dzień gościnności (ITB Hospitability
Day) – Międzynarodowi eksperci będą dyskutować nad najważniejszymi
zagadnieniami dotyczącymi branży
hotelarskiej, miejsce: Hall 7.1 b,
Auditorium London, 12 marca,
godz. 10.30-17.45
•Forum Afryki: MŚ w piłce nożnej 2010
(Africa Forum: 2010 FIFA World Cup:
Tourism Development in Southern Africa) – Jak należy się przygotować do
mundialu? Ile może na nim zyskać infrastruktura turystyczna? – Na te i inne
pytania odpowiedzą reprezentanci
państw afrykańskich – gospodarzy MŚ
w piłce nożnej w 2010 roku, miejsce:
Hall 7.1 a, Auditorium New York 1,
12 marca, godz. 15.45-17.30
•Dzień lotnictwa (ITB Aviation Day)
– Przedstawiciele najważniejszych instytucji i linii lotniczych będą rozmawiać o największych problemach
branży lotniczej dotyczących m.in.
emisji spalin, konsolidacji linii i skutków kryzysu. Zaprezentują także najlepsze praktyki stosowane w strategiach międzynarodowych przewoźników, miejsce: Hall 7.1 b, Auditorium
London, 13 marca,
godz. 11.15- 16.45
•Dzień turystyki kulturowej (ITB Tourism
and Culture Day) – Studium cieszącego

się coraz większym zainteresowaniem
sektora turystyki kulturowej. Przedstawione zostaną wskazówki dotyczące
promocji marketingowej wydarzeń kulturalnych i imprez rozrywkowych, miejsce: Hall 7.1 a, Auditorium
New York 1, 13 marca, godz. 11-15.30
•Best Exhibitors Awards – po raz dziewiąty przedstawiciele Cologne Business School, oficjalnego partnera ITB
Berlin, wręczą nagrody najlepszym wystawcom w 11 kategoriach, miejsce:
Hall 7.1 a, Auditorium New York 3,
14 marca, godz. 17.30-19
Konferencja prasowa z udziałem Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Planowane jest podpisanie umowy
kooperacyjnej o współpracy POT – DZT
przez wiceministra sportu i turystyki
Katarzynę Sobierajską i Ernsta Hinskena,
pełnomocnika rządu niemieckiego
ds. turystyki w Ministerstwie Gospodarki
i Technologii.
Organizator: Niemiecka Centrala
Turystyki, Hall 12, stoisko 102,
12 marca, godz. 11.00-12.00

WYDANIE
ZAGRANICZNE
Na targach ITB
znajdziesz również
wydanie specjalne
„Wiadomości Turystycznych” „Destination Poland”

Polskie stoisko narodowe | ROT-y szykujà wiele niespodzianek

Co przygotowujà wystawcy
Wojciech Fedyk
– dyrektor biura zarządu

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Przy naszym stoisku pojawi się gablota z ceramiką
z Bolesławca. Zaprezentowany zostanie także proces jej malowania. Oprócz tego odbędzie się Gliniada, czyli show związane z gliną. Ludzie pomalowani
gliną będą prezentowali zwiedzającym targi ciekawe wcielenia artystyczne z różnych epok.

Agnieszka Sikorska – dyrektor

Zdzisław Pawlicki – dyrektor biura

Na stoisku pojawią się przedstawiciele poszczególnych regionów wchodzących w skład województwa śląskiego. Będą podkreślać jego atrakcyjność
i różnorodność. Znajdą się wśród nich zarówno
reprezentanci miejscowości górskich, jak i Jury
Krakowsko-Częstochowskiej oraz największych
miast regionu.

Na stoisku szczególna uwaga zostanie zwrócona na
promocję pól golfowych, których w województwie
zachodniopomorskim jest najwięcej w Polsce. Zareklamuje się także gmina Barlinek, posiadająca szlak
Nordic Walking. Planowany jest także konkurs wiedzy o województwie, z atrakcyjnymi nagrodami.

Śląska Organizacja Turystyczna

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna

W DODATKU

Przezorny zawsze
(dobrze!) ubezpieczony

Dodatek
specjalny

1-15 marca 2009

Wiadomości Turystyczne
– pismo branżowe pracowników turystyki.
Wydawca: Eurosystem,
Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (022) 822 20 16
www.wiadomosciturystyczne.pl
e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Ubezpieczenia

Dla zapewnienia klientowi
komfortu umowa powinna
wskazywać i regulować tryb
dochodzenia roszczeń przez
klienta i wskazywać warunki
reklamacji – mówi Tomasz
strona 14
Lustyk.

Ubezpieczenia | Wkrótce na turystycznym rynkuc pozostanà najbardziej wyspecjalizowane towarzystwa

PrzyszłoÊç dla wyspecjalizowanych

krótko

c

c

Rynek ubezpieczeƒ finansowych dla
organizatorów turystyki to bardzo wàski, ale ryzykowny sektor. Nic wi´c
dziwnego, ˝e według prognoz za jakiÊ
czas pozostanà na nim tylko te najbardziej nastawione na turystyk´ towarzystwa ubezpieczeniowe.

c

MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUMY GWARANCYJNEJ (NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA
NIŻ 6 PROC. ROCZNYCH PRZYCHODÓW)

Marianna Pietruszyńska

C

hoç sektor ubezpieczeƒ, a w
szczególnoÊci gwarancji finansowych dla organizatorów turystyki, wià˝e si´ z du˝ym ryzykiem, to, jak
przyznajà przedstawiciele najwi´kszych towarzystw, najbardziej ryzykowne jest przewidywanie, jak to ryzyko b´dzie wyglàdało w przyszłoÊci.
Wszystko wskazuje jednak na to, ˝e
rynek zabezpieczeƒ finansowych b´dzie mniejszy, ale bardziej wyspecjalizowany.

30

tys. euro
dla organizatorów,
którzy mają w ofercie także państwa
spoza Europy

7,5

6

4,5

tys. euro
tys. euro
tys. euro
dla biur organizują- dla biur organizu- dla biur organizujących imcych imprezy tury- jących imprezy
turystyczne w
prezy turystyczne w Polsce,
pozostałych pań- Polsce, Białorusi, styczne w Polsce
stwach europej- Czechach, Litwie,
skich, Rosji i Turcji Słowacji, Niemczech i Ukrainie

Liderów dwóch
W ostatnich latach na rynku ubezna polskim rynku. Wynika to głównie
pieczeƒ finansowych dla organizatoz tego, ˝e działamy bardzo stabilnie i
rów mo˝na było obserwowaç dominakonkurujemy przede wszystkim jakocj´ jednego towarzystwa –
Êcià, a nie tylko cenà. Poza
Signal Iduna, które współtym, co cieszy nas najbardziej,
pracowało z ok. 70 proc.
polecajà nas zadowoleni konbiur. Pozostałe 30 proc. kotrahenci – wyjaÊnia Kalitowrzystało z usług wielu ró˝ska. Choç konkurencja jest conych firm, z których wi´kraz silniejsza, Signal Iduna
szoÊç nie specjalizowała si´
Polska TU SA zachowuje spow turystyce. Kryzys, wzrost
kój. – Od dłu˝szego czasu jeliczby wyje˝d˝ajàcych turysteÊmy liderem na rynku pod
stów, a byç mo˝e po prostu
wzgl´dem liczby współpracujàprawa konkurencji sprawicych biur. Obecnie naszà gwały, ˝e obecnie liderów jest Beata Kalitowrancj´ posiada ok. 60-65 proc.
dwóch. Drugi gracz, czyli ska: Naszym pod- organizatorów – zaznacza MagEuropejskie, b´dàce odzia- stawowym cedalena Oszczak z Signal Iduna.
łem niemieckiej grupy Eu- lem jest rozwija- – Du˝y nacisk kładziemy na jaropäische Reiseversicherung nie portfela ubez- koÊç i dobór wiarygodnych konAG w krótkim czasie zdobył pieczeń turytrahentów. OczywiÊcie mamy
bardzo mocnà pozycj´. – Na- stycznych,
nadziej´ na pozyskanie nowych
szym podstawowym celem
klientów, ale priorytetem jest
jest rozwijanie portfela
dla nas realne zabezpieczenie
ubezpieczeƒ turystycznych, udzielenie
obecnych – tłumaczy.
gwarancji ubezpieczeniowej w przyDziałalnoÊç wysokiego ryzyka
padku touroperatorów jest produkJak si´ okazuje, towarzystwa obatem wtórnym. Zwykle ta sama firma
wiajà si´ ryzyka zwiàzanego z turyudziela gwarancji i oferuje ubezpiestykà. Gwarancje dla organizatorów
czenia turystyczne – mówi Beata Kaliturystyki nazywane sà cz´sto gwarantowska, dyrektor polskiego oddziału
cjami podwy˝szonego ryzyka z kilku
Europejskich. Jak na razie cel ten
przyczyn. Przede wszystkim bardzo
osiàgany jest z sukcesem. – Ostatnio
trudno jest oceniç ryzyko danego
pozyskaliÊmy wielu nowych klientów,
podmiotu, poniewa˝ biura podró˝y
w tym Triad´, Sky Club, Exim, Sun &
zazwyczaj nie majà zbyt du˝ego maFun i Wezyr Holidays. Współpracujejàtku, a ich właÊcicielami sà cz´sto
my stale tak˝e m.in. z Itakà, TUI, Alobcokrajowcy. Obecnie ryzyko to pofa Star, Ecco Holiday i Selectours, a
t´gowane jest przez spowolnienie
wi´c z najwi´kszymi touroperatorami

gospodarcze, przez co towarzystwa
jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzà do wysokoÊci udzielanych
gwarancji. – WysokoÊç składek wzrosła w tym roku o 20 proc i wynika to
właÊnie z sytuacji na rynku finansowym – przyznaje Magdalena
Oszczak. Wzrost ten spowodowały
jednak tak˝e inne, nielosowe czynniki. – Rok 2007 i 2008 był bardzo dobry dla touroperatorów, ich obroty
znacznie wzrosły, a wysokoÊç składki
jest ich pochodnà – stanowi ona,
zgodnie z rozporzàdzeniem, 6 proc.
rocznych przychodów – tłumaczy Beata Kalitowska. Trudno jest tak˝e na
razie przewidzieç, jak zachowajà si´
turyÊci w tym roku i czy własne działania biur, takie jak dawanie gwarancji stałej ceny w przypadku wczeÊniej
kupowanych ofert, b´dà miały negatywne skutki dla ich kondycji finansowej. – I tak, i nie – mówi Beata Kalitowska – Jedne biura oferujà gwarancje stałej ceny i byç mo˝e b´dà
musiały pokryç koszty ró˝nic kursowych, inne udzielajà rabatów i byç
mo˝e b´dà musiały ˝àdaç dopłat od
klientów, kolejne nie obni˝ały cen i
mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nie zdołajà
sprzedaç planowanej liczby wycieczek – tak naprawd´ ka˝da z tych sytuacji mo˝e przynieÊç ten sam efekt
finansowy.

Zostanà tylko specjaliÊci
W zwiàzku z tym, ˝e ryzyko gwarancyjne organizatorów jest bardzo

trudne do oszacowania, wiele firm
ubezpieczeniowych wybiera bezpieczniejsze segmenty. – Gwarancje
koncesyjne dla organizatorów i poÊredników turystyki stanowià marginalnà
cz´Êç portfela gwarancji wystawianych
przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ. Nasza oferta skierowana jest
bowiem w szczególnoÊci do podmiotów gospodarczych przyst´pujàcych do
przetargów i realizujàcych kontrakty
inwestycyjne – wyjaÊnia Arkadiusz Jaros, dyrektor Biura Ubezpieczeƒ Finansowych PTU. Wszystko wskazuje
na to, ˝e liczba podmiotów udzielajàcych gwarancje touroperatorom b´dzie coraz mniejsza, za to bardziej
nastawiona na tego typu działalnoÊç.
– To, ˝e w przyszłoÊci zostanà najbardziej wyspecjalizowane towarzystwa
wynika w zasadzie z dwóch przyczyn.
Pierwszà jest projekt nowelizacji
ustawy, który zakłada dwukrotne
podwy˝szenie sumy gwarancyjnej –
do 12 proc., a tak˝e to, by mo˝liwoÊç
pobierania zaliczek przez organizatorów wymagała wy˝szego zabezpieczenia. Na pewno wpłynie to na cen´
gwarancji i liczb´ towarzystw, które
b´dà jà oferowaç. Drugà kwestià sà
problemy z reasekuracjà tego ryzyka
przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Ryzyko zwiàzane z gwarancjami dla
biur wymaga równie˝ dobrego rozeznania, znajomoÊci pozycji tych biur
na rynku, opinii agentów. Niszowe,
wyspecjalizowane towarzystwa mogà
prowadziç szerszà analiz´, a du˝e i
niewyspecjalizowane nie zdob´dà potrzebnej wiedzy – twierdzi Beata Kalitowska.

PTU wprowadziło uproszczone modułowe ubezpieczenie turystyczne.
Nowy produkt Polskiego Towarzystwa
Ubezpieczeń (PTU) jest oparty na konstrukcji modułowej – 12 ubezpieczeń
w produkcie. – Wykupienie kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego
pobytu jest obligatoryjne, reszta jest dowolna z możliwością kombinacji zakresu
ubezpieczenia poprzez wykupienie różnych klauzul, np. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego
BP lub sprzętu sportowego SP, oraz ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w
związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych – informuje Anna Bałuka,
główny specjalista w Biurze Ubezpieczeń
Osobowych i Zdrowotnych PTU. KL

Ubezpieczenie podróżne jako dodatek do konta osobistego. Firma
ubezpieczeniowa Mondial Assistance
nawiązała współpracę z bankiem PKO
BP SA. Wszystkim klientom oferowane
są różne ubezpieczenia jako pakiet dodatkowy w ramach konta osobistego.
Obok zwykłych ubezpieczeń majątkowych i na życie, jedną z oferowanych
opcji jest „SuperUbezpieczenie Podróżnego”. Ubezpieczenie to może wykupić
każdy dotychczasowy oraz nowy właściciel konta w PKO BP SA. W tym momencie ubezpieczenia turystyczne Mondial
Assistance można kupić także poprzez
strony internetowe większości dużych
przewoźników lotniczych (w niektórych
przypadkach można przez internet zawrzeć także umowę ubezpieczenia).
Główni przewoźnicy współpracujący to:
Iberia, LOT, Ryanair, EasyJet, ClickAir,
Aer Lingus, Delta Airlines, US Airlines,
Volareweb i Germanwings. KL

PAMIĘTAJ!
Główne czynniki warunkujàce
wysokoÊç składki:

1. Wysokość sumy gwarancyjnej
2. Sytuacja finansowa firmy określana na
podstawie odpowiednich dokumentów
(w zależności od formy prawnej może
to być np. sprawozdanie finansowe)
3. Sytuacja na rynku
4. Specyfika destynacji
5. Sposób transportu turystów
(czartery, autokary)
6. Kumulacja wyjazdów w konkretnych
miesiącach
7. Dotychczasowa współpraca z biurem

Turyści wolą kupować ubezpieczenia podróżne indywidualnie. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, ponad połowa niemieckich turystów wyjeżdżających z biurami podróży nie ma zaufania do ubezpieczeń, które
są oferowane razem z umową kupna wycieczki i woleliby kupować ubezpieczenia
podróżne samodzielnie, bez pośrednictwa biur podróży, a bezpośrednio w wybranym towarzystwie ubezpieczeń. Te
same badania wykazały, że planując wyjazdy krajowe, Niemcy najchętniej kupują ubezpieczenia podróżne indywidualnie,
poprzez internet, najczęściej przez portale, na których można porównać wszystkie dostępne ubezpieczenia. KL
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Kontrakty | Optymalna umowa z ubezpieczycielem pozwoli oszcz´dziç czas i pieniàdze

Przezorny zawsze (dobrze!) ubezpieczony
Produkty ubezpieczeniowe odpowiadajàce najwy˝szym standardom, dostosowane do potrzeb klientów to podstawa
funkcjonowania ka˝dego organizatora
imprez turystycznych.

Karolina Felner

Z

anim podpiszesz umow´ z wybranym ubezpieczycielem, szczegółowo przeanalizuj warunki waszej
współpracy, a nie narazisz swojej firmy
na zb´dne koszty i ograniczysz mo˝liwoÊç utraty zaufania klientów w trudnych sytuacjach losowych.
Jednym z podstawowych warunków
podejmowania działalnoÊci gospodarczej w zakresie Êwiadczenia usług turystycznych jest uprzednie zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk zwiàzanych z wykonywaniem tego rodzaju działalnoÊci gospodarczej. – Alternatywnie dopuszcza si´
zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz
klientów w zakresie pokrycia kosztów
powrotu klienta do kraju, w wypadku
gdy organizator turystyki lub poÊrednik
turystyczny wbrew obowiàzkowi nie zapewnia tego powrotu, a tak˝e na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez
klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ umownych wynikajàcych z umowy o Êwiadczenie usług turystycznych, w
tym w szczególnoÊci o organizacj´ imprezy turystycznej – wyjaÊnia Martyna
WaluÊkiewicz, prawnik w Skoczyƒski
Wachowiak Strykowski Kancelaria

Prawna Spółka komandytowa. Dokumenty zawarcia i przedłu˝ania trwania
obowiàzkowych umów ubezpieczenia
organizator imprezy turystycznej powinien zło˝yç marszałkowi województwa.
Niewywiàzanie si´ z tego obowiàzku jest
ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania działalnoÊci organizatora imprez turystycznych, a jego skutkiem mo˝e byç orzeczenie przez marszałka województwa zakazu wykonywania przedmiotowej działalnoÊci. Innym istotnym
obowiàzkiem zwiàzanym z organizacjà
zagranicznych imprez turystycznych jest
obowiàzek zawarcia na rzecz osób
uczestniczàcych w tej imprezie umów
ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i kosztów leczenia.
Zgodnie z praktykà zawierania
umów ubezpieczenia w zakresie Êwiadczenia usług turystycznych nale˝y rozró˝niç ubezpieczenia obowiàzkowe,
czyli obligatoryjne, i dobrowolne, zwane fakultatywnymi. – Wobec klienta
przedsi´biorca Êwiadczàcy usługi turystyczne wyst´puje jako ubezpieczajàcy,
z czym wià˝e si´ jego obowiàzek zawarcia umów ubezpieczenia obowiàzkowego, jak równie˝ rzetelnego i skutecznego poinformowania go o zakresie ubezpieczenia, w tym o sumie ubezpieczenia, a tak˝e rodzaju i zakresie wyłàczeƒ
odpowiedzialnoÊci zakładu ubezpieczeƒ, jego opcjach dodatkowych oraz o
mo˝liwoÊci skorzystania z ubezpieczeƒ
fakultatywnych – mówi Martyna WaluÊkiewicz. – W praktyce przyjmuje si´,
˝e poinformowanie klienta staje si´

skuteczne z chwilà podpisania przez
niego oÊwiadczenia o zapoznaniu si´ z
warunkami i zakresem ubezpieczenia –
dodaje. Dla ka˝dego organizatora imprezy turystycznej istotne jest zatem,
aby informacje te znalazły si´ równie˝
w jego ofertach handlowych, np. w katalogach bàdê te˝ na jego stronie internetowej. – Majàc na uwadze, ˝e wszelkie postanowienia majàce na celu ograniczenie lub wyłàczenie odpowiedzialnoÊci przedsi´biorcy Êwiadczàcego
usługi turystyczne wzgl´dem jego
klientów sà niewa˝ne, umowa ubezpieczenia powinna uwzgl´dniaç wszelkie
ryzyko zwiàzane z kwestiami podstawowymi dla prawidłowego wykonania
usługi, takimi jak: warunki przejazdu,
zakwaterowania oraz wy˝ywienia, czas
i program imprezy, szkody na osobie i
w mieniu, koszty leczenia – wyjaÊnia
Martyna WaluÊkiewicz.
Je˝eli jesteÊ ju˝ Êwiadom obowiàzków, które spoczywajà na twojej firmie
i zdecydowałeÊ si´ na współprac´ z
konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, jeszcze przed podpisaniem
umowy powinieneÊ zwróciç uwag´ na
kilka podstawowych aspektów. Klarowne procedury, jednoznaczne i zrozumiałe ogólne warunki umowy to
podstawa właÊciwej współpracy z ka˝dym partnerem w biznesie. Wa˝na z
twojego punktu widzenia jest te˝ gwarancja jak najsprawniejszej likwidacji
szkód, elastycznoÊç wyboru sumy i zakresu ubezpieczenia, forma rozliczenia, wielkoÊç stawek oraz prowizji za

obsług´. Oprócz tego niezwykle istotna
jest mo˝liwoÊç negocjacji z ubezpieczycielem warunków pierwszej umowy i
kolejnych oraz dodatkowe opcje oferowane przez ubezpieczyciela. Warto pami´taç, ˝e kompleksowa umowa mi´dzy organizatorem turystyki a firmà

ubezpieczeniowà stworzona na bazie
wnikliwej analizy rynku usług turystycznych i potrzeb klientów danego biura
pozwala firmie organizujàcej imprezy
turystyczne zaoferowaç swoim klientom produkt turystyczny wzbogacony o
atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy.

OPINIA
Tomasz Lustyk

adwokat współpracujący z kancelarią Gardocki i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni

Zawarcie umowy przez firmę turystyczną z ubezpieczycielem powinna poprzedzić uważna lektura katalogu wyłączeń spod ochrony
ubezpieczeniowej w połączeniu z lekturą części wstępnej umowy
zawierającej obowiązujące strony definicje. Może się bowiem okazać, że np. organizator imprezy wspinaczkowej podpisał na rzecz
klientów umowę ubezpieczenia od następstw nieprzewidzianych wypadków, w której
ubezpieczyciel nie odpowiada za wypadki doznane przy wykonywaniu sportów niebezpiecznych, a strony we wstępnych postanowieniach umowy umieściły wspinaczkę w
katalogu sportów niebezpiecznych. Minimum każdej umowy ubezpieczeniowej jest
określenie stron umowy, jej przedmiotu (koszty podróży, NNW, koszty leczenia, ochrona
bagażu, itp.), wysokości sumy ubezpieczenia oraz zdarzenia warunkującego jej wypłatę.
Niezbędnym zapisem jest też wysokość składki ubezpieczeniowej, a także określenie
momentu powstania i ustania ochrony ubezpieczeniowej. Dla uniknięcia kłopotów z
urzędami i zapewnienia klientowi komfortu umowa powinna wskazywać i regulować
tryb dochodzenia roszczeń przez klienta i wskazywać warunki reklamacji. Dodatkowe
elementy zawierane w umowie zależą od indywidualnych potrzeb klienta oraz organizatora imprezy turystycznej. Mogą przewidywać np. wprowadzenie minimalnej wysokości
szkód objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela (w celu wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej dla urazów błahych, jak stłuczone kolano) albo określić warunki
dodatkowej rekompensaty za urazy szczególnie poważne. Stałą praktyką ubezpieczycieli
jest też wyłączanie ich z odpowiedzialności w razie przyczynienia się ubezpieczonego do
powstania szkody przez np. spożywanie alkoholu, lub zażywanie narkotyków.
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Marketing | Rezygnacja z promocji w czasie kryzysu mo˝e wyprzeç, a w skrajnych przypadkach usunàç mark´ z rynku

Promuj si´ podczas kryzysu
PROFESJONALNIE REALIZOWANA STRATEGIA
MARKETINGOWA pomaga utrzymaç pozycj´
w bran˝y i wspiera zwi´kszanie udziału w rynku.

KRYZYS ELIMINUJE Z RYNKU NAJSŁABSZYCH
GRACZY, a o powstałe miejsce z powodzeniem
mogà walczyç te firmy, które na nim pozostały.

WARTO PODTRZYMYWAå DZIAŁANIA WIZERUNKOWE. Utrzymujà one firm´ w ÊwiadomoÊci klientów i przedstawiajà jà jako odpornà na kryzys.

Karolina Felner

D

ziałania promocyjne traktowane
wyłàcznie jako koszt prowadzenia
działalnoÊci sà jednà z pierwszych
pozycji, które przedsi´biorcy biorà pod
uwag´, szukajàc oszcz´dnoÊci w czasach gospodarczej recesji. SpecjaliÊci
od marketingu negujà tego rodzaju
podejÊcie. Promocja i wszelkie zabiegi
zwiàzane z budowaniem wizerunku
nabierajà szczególnego znaczenia właÊnie w okresie gospodarczej dekoniunktury. W czasach, kiedy sytuacja
na rynku jest niestabilna, warto optymalizowaç koszty prowadzenia działalnoÊci, uruchamiaç relatywnie taƒsze,
ale równie skuteczne kanały komunikacji z klientem, nie warto jednak rezygnowaç z inwestycji w marketing.

1

Marketing to przede wszystkim
długofalowa inwestycja.

SpecjaliÊci od marketingu i zarzàdzania wizerunkiem przedsi´biorstw
jednoznacznie twierdzà, ˝e wszelkie
działania promocyjne zawsze powinno
si´ uto˝samiaç z długofalowà inwestycjà w przedsi´biorstwo, równie˝ w tym
trudnym okresie perturbacji rynkowych. Ich zdaniem wydatki na marketing mo˝na obni˝aç w czasie koniunktury, a zaoszcz´dzone wówczas pieniàdze przeznaczaç na marketing w czasie rynkowej bessy. W Êwietle takiego
podejÊcia podczas spowolnienia w gospodarce firmy nie powinny obcinaç
wydatków marketingowych, ale w miar´ swoich mo˝liwoÊci finansowych
skupiaç swoje działania na jak najbardziej skutecznej promocji swojej marki. W czasach kryzysu profesjonalnie
realizowana strategia marketingowa
pomaga bowiem utrzymaç dotychczasowà pozycj´ w bran˝y, dodatkowo
mo˝e silnie wspieraç proces pozyskiwania nowych udziałów w rynku.

2

Kiedy rezygnujesz z promocji, korzysta twoja konkurencja!

Znaczne ograniczenie wydatków
na marketing w czasach dekoniunktury sprzyja przede wszystkim notowaniom konkurencji. Na ci´ciach kosztów zwiàzanych z promocjà zyskujà
w szczególnoÊci właÊciciele tych firm,
które majà w swojej ofercie produkty
z tej samej półki, o podobnym profilu,
ale nie rezygnujà z inwestycji w marketing. – Radykalne ograniczanie wydatków lub wr´cz rezygnacja z promocji w czasach kryzysu mo˝e w
znacznym stopniu wyprzeç, a w skrajnych przypadkach usunàç mark´ z
rynku – mówi dr Monika Kaczmarek-Âliwiƒska, właÊcicielka koszaliƒskiej
agencji public relations Satori PR. – Z
pewnoÊcià radykalne ograniczanie
promocji powoduje luk´ na rynku
(mniejszà ni˝ w czasach poza kryzysem, ale jednak luk´), którà szybko
postarajà si´ zapełniç konkurenci.
Dodatkowo znaczne ograniczenie
promocji podczas kryzysu mo˝e wywołaç wÊród klientów wra˝enie, ˝e firma ma problemy i stàd jej nieobecnoÊç. Takie straty mogà byç nieodwracalne, a w najlepszym przypadku
trudne do odrobienia – dodaje.

3

Masz dobrà pozycj´ na rynku?
Mo˝esz mieç jeszcze lepszà!

W czasach gospodarczej zapaÊci
trudno rozpoczàç zupełnie nowà działalnoÊç i w szybkim tempie pomna˝aç
zyski. Kryzys stanowczo hamuje zapał
inwestorów do rozpoczynania nowych
przedsi´wzi´ç. Dla firm, które przez lata pracowały na dobrà pozycj´ w bran˝y
i w miar´ mo˝liwoÊci przygotowały si´
na funkcjonowanie w trudniejszych warunkach rynkowych, czas kryzysu jest
momentem na wyeksponowanie swojego potencjału oraz na znalezienie lepszego miejsca w hierarchii rynkowej. –
Dzieje si´ tak, poniewa˝ kryzys eliminuje z rynku najsłabszych graczy, a o powstałe miejsca z powodzeniem mogà
walczyç te firmy, które na przekór trudnoÊciom utrzymały si´ na rynku – mówi
Anna Popiƒska, specjalista ds. marketingu. – Rynek działa na zasadzie procesów, jedni tracà, a w zamian zyskujà
inni. Niekorzystna sytuacja w gospodarce to du˝y problem dla małych firm,
które nie zdà˝yły jeszcze wypracowaç
silnej pozycji na rynku i zgromadziç kapitału rezerwowego, który mogłyby
uruchomiç w czasie kryzysu. Dla du˝ych przedsi´biorstw, działajàcych w
danej bran˝y od wielu lat, okres dekoniunktury mo˝e byç sprawdzianem skutecznego wykorzystania zdobytych doÊwiadczeƒ i szansà na rozwój – dodaje.

4

Nie redukuj wydatków pochopnie!

Okres dekoniunktury to czas, w którym aktywnoÊç komunikacyjna musi
byç szczególnie przemyÊlana, a podejmowane działania powinny byç odpowiedzià na potrzeby konsumentów i wynikaç z realnych mo˝liwoÊci finansowych firmy. - DbałoÊç o relacje z klientami jest zawsze bardzo istotna i nie nale˝y jej lekcewa˝yç. Czasy kryzysu powodujà cz´sto przemieszczenie bud˝etów, a znaczna cz´Êç firm rezygnuje z
marketingu i działaƒ public relations
ukierunkowanych na budowanie presti˝u firmy, kreowanie wizerunku i tworzenie wi´zi, o których myÊli w perspektywie wielu lat. Bud˝ety przeznaczane
sà wówczas na wspomaganie sprzeda˝y
i działania, które pozwolà przetrwaç firmie czasy kryzysu, przy jak najmniejszej
stracie finansowej – mówi dr Monika
Kaczmarek-Âliwiƒska. – Dysponujàc
mniejszym bud˝etem warto zastanowiç
si´ nad ka˝dà wydanà złotówkà i w taki
sposób skonstruowaç wydatki na marketing i PR, aby zwrot był maksymalny
– wyjaÊnia. Ka˝da firma musi dziÊ zoptymalizowaç swoje wydatki na marketing tak, aby z jednej strony nie zaniechaç efektów długoterminowych, czyli
budowania wizerunku w czasie, a z drugiej strony móc na bie˝àco kontrolowaç
wydatki i elastycznie reagowaç na zmiany. – W sytuacji, w jakiej obecnie si´
znaleêliÊmy, nie warto ciàç bud˝etów
reklamowych. Przy mniejszej liczbie
klientów ograniczenie dopływu nowych
grozi znacznà obni˝kà sprzeda˝y – wyjaÊnia Tomasz Dom˝alski, dyrektor
marketingu EasyGo.pl. – Nie polecam
te˝ eksperymentów z nowymi kanałami
marketingowymi na du˝à skal´. Mo˝e
okazaç si´, ˝e cudowne maszynki, w

W CZASIE RECESJI:
• Zwróć szczególną uwagę na komunikację z klientem. Jest duża szansa, że ci, których zachęcisz w tym czasie, zostaną z tobą na dłużej.
• Nie musisz obniżać cen, aby zdobyć klientów. Oferuj więcej za dotychczasową wartość.
• Bądź uczciwy w stosunku do klienta. Nie narażaj go na niespodzianki w rodzaju dodatkowych opłat lub kosztów.
• Nie dopuść do zepsucia swojej marki. Pamiętaj, że ograniczenie środków na komunikację marketingową przyczynia się do osłabienia jej świadomości.
• Pomyśl o maksymalnej optymalizacji kosztów. Decyzji o ewentualnych cięciach nie
podejmuj pochopnie.
• Rozpoznaj potrzeby klientów, które zmieniają się, ale nie znikają z rynku.
• Rusz głową. Kryzys sprzyja innowacjom.
• Powalcz o nowe udziały w rynku.
• Nie usuwaj się w cień. Powrót na rynek po zakończonym kryzysie może okazać się
znacznie trudniejszy niż funkcjonowanie w czasie recesji.
• Pomyśl, że kryzys to najlepsza lekcja biznesu – czas, który pozwoli ci dokładnie poznać mocne i słabe strony twojej działalności.
które zainwestowaliÊmy krocie to tylko
ładnie wyglàdajàce i bardzo kosztowne
atrapy. Zamiast ciàç wydatki, warto
przyglàdaç si´ złotówce z ka˝dej strony,
zanim si´ jà wyda. Przy trudnym rynku
bardzo łatwo o bł´dnà decyzj´. Mniej
emocji, a wi´cej zdrowego pragmatyzmu – dodaje.

5

Uaktywnij alternatywne narz´dzia marketingowe

Je˝eli pogarszajàce si´ warunki funkcjonowania na rynku znaczàco wpłyn´ły
na kondycj´ finansowà twojego przedsi´biorstwa i jesteÊ zmuszony zredukowaç Êrodki przeznaczone na promocj´,
podejmij działania, które za niewielkie
pieniàdze wywołajà zamierzony efekt
marketingowy. Dobrym rozwiàzaniem
mo˝e byç alokowanie cz´Êci bud˝etu w
aktywnoÊç internetowà. WspółczeÊni
klienci bran˝y turystycznej stajà si´ coraz bardziej doÊwiadczeni i wymagajàcy.
Internet jest dla nich wa˝nym kanałem
pozyskiwania informacji oraz dokonywania zakupu produktów i usług turystycznych. Wyszukiwarki internetowe to
dominujàce narz´dzie przy podejmowaniu decyzji na temat: destynacji, rodzaju
zakwaterowania i wy˝ywienia, wynajmu
samochodów, rozkładu lotów oraz innych ofert turystycznych. Majàc do dyspozycji mniejszy od dotychczasowego

kapitał, pomyÊl o pozycjonowaniu swojej witryny internetowej w wyszukiwarkach, a b´dziesz mógł dotrzeç do osób
faktycznie zainteresowanych twoimi
produktami lub usługami, co trudno
osiàgnàç wykorzystujàc inne formy promocji. Kolejne mo˝liwoÊci to linki sponsorowane i programy partnerskie generujàce ruch na witrynach firmowych.
Szczególnie teraz nie mo˝esz zapominaç o systematycznej aktualizacji swoich
portali, a tak˝e o tworzeniu i wykorzystaniu własnych baz e-mailowych. Pozwolà ci one utrzymaç stały kontakt z
klientem i zaznaczyç swojà obecnoÊç na
rynku. Ta forma komunikacji, w odró˝nieniu od spamu, umo˝liwi twojej firmie
przekazanie informacji o produktach i
usługach tym odbiorcom, którzy sobie
tego ˝yczà. W okresie, kiedy Êrodki
przeznaczane na marketing przeÊwietlane sà z ka˝dej strony, pami´taj o rzetelnej analizie sprawdzalnoÊci podejmowanych działaƒ. Brak danych na temat
efektywnoÊci decyzji marketingowych
firmy, w bardzo krótkim czasie mo˝e
obróciç si´ przeciwko niej. Rozwa˝
wszystkie dost´pne mo˝liwoÊci działaƒ
marketingowych, zoptymalizuj Êrodki
przeznaczone na reklam´, a przede
wszystkim zachowaj spokój, bo tylko tak
b´dziesz w stanie podejmowaç właÊciwe
decyzje dotyczàce funkcjonowania twojej firmy w trudnych czasach.

OPINIA
Andrzej Glapiak,

PR manager EasyGo.pl

Skuteczny PR musi być wyrazisty i ukierunkowany na pozytywy. W
ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami morza negatywnej komunikacji. Zaskakujące, że robią to ludzie odpowiedzialni za kształtowanie siły tego sektora. Trudno uciec od przekonania, że roztacza się
tym samym czarną wizję przed potencjalnym klientem i z góry usprawiedliwia rok swoich gorszych wyników. A przecież sezon jeszcze
przed nami! Nie jest łatwo pracować i osiągać dobre wyniki na przestraszonym rynku. Siłą PR w ostatnich miesiącach jest bez wątpienia „gwarancja stałej ceny”. Rzetelne i wyraźne uwypuklenie jej wartości może pozytywnie przekonać zdezorientowanych klientów,
że najbliższe wakacje wcale nie muszą być drogie. Przeciwnie. Ich rozsądne zaplanowanie
i zabezpieczenie się przed skutkami podwyżek może przynieść same korzyści. I klientom,
i organizatorom wyjazdów. Malkontent powie, że czas promocji ofert „wcześniej taniej”
zaraz się skończy, a przed nami 10 miesięcy trudnego roku. To prawda. Z pewnością czas
kryzysu wymaga stałego monitoringu szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz
orkiestrowego zgrania szefów sprzedaży, promocji i marketingu. Trzeba szukać lub tworzyć kolejne mocne punkty i rzetelnie przedstawiać ich wartość. Jeśli firma umiejętnie
wykorzysta siłę i możliwości PR-u sytuacja może być dużo lepsza od zakładanej.

Zapytaj eksperta
Marek Staniszewski
członek Zarządu
ds. Strategii
Young & Rubicam
Brands

Jak traktowaç marketing w czasie kryzysu?
Tak jak zawsze, czyli z dużą odpowiedzialnością i świadomością, że nie
jest kosztem, który trzeba ponieść,
aby konkurować w branży, ale inwestycją, która zwraca się z nawiązką
w ciężkich chwilach. Czas kryzysu
jest najlepszym okresem sprawdzenia skuteczności wszystkich działań
marketingowych prowadzonych w
przeszłości. To właśnie teraz właściciele marki dowiedzą się prawdy: tego, na ile udało im się zbudować
wartość marki, na ile silną i godną
zaufania markę posiadają. Bardzo
ważne jest to, czy nie istnieje zbyt
duży rozdźwięk pomiędzy tym, co
marka obiecywała (także poprzez komunikację reklamową), i tym, co faktycznie dostarczała. Dziś marki, które
zgromadziły zaufanie konsumentów
będą zbierać dużo obfitsze plony niż
te, które wodziły ich za nos.
Czym grozi radykalne ograniczenie Êrodków marketingowych?
Oczywiście może grozić utratą udziałów rynkowych, ale bardzo ważna
jest kondycja całej branży. Branże finansów, turystyki i nieruchomości,
jak wynika z badań BAV, są dziś
szczególnie narażone na spowolnienie
gospodarcze. Należy uważnie obserwować konkurencję i pamiętać, że
pochopna redukcja wydatków marketingowych może przynieść opłakane
skutki. Komunikacja pozwala na właściwym poziomie utrzymywać świadomość marki, percepcję pożądanych
cech wizerunkowych, przekazywać
informacje o usługach/produkcie i zacieśniać więź emocjonalną z konsumentem. To przekłada się na intencję
zakupu i siłę polecenia, a to z kolei na
stabilność przepływów pieniężnych i
wysokość realizowanej marży. Jeśli
zachodzi konieczność ograniczenia
wydatków reklamowych, to należy
robić to w przemyślany sposób. Warto najpierw zweryfikować ich strukturę i zastanowić się, czy nie istnieją alternatywy dla obecnie stosowanego
media-mix.
Jakie działania marketingowe nale˝y podejmowaç, a jakich nie?
Każdy człowiek, podobnie jak firma,
inaczej reaguje na kryzys. Ważne jest
szybkie zdiagnozowanie, w jaki sposób nasi klienci zaczynają reagować
na recesję: czy obcinają wydatki na
dobra luksusowe, czy dochodzą do
wniosku, że trzeba ich zakosztować
dopóki są pieniądze. Jeśli firma posiada dobrą segmentację swoich
klientów zawierającą psychografię,
jest w stanie przewidzieć model reakcji i właściwie przeciwdziałać odpowiednią komunikacją. W branży turystycznej część klientów zrezygnuje z
podróży w ramach rygoru oszczędzania, inni stwierdzą, że jest to ostatnia
okazja na podróż życia. Pytania, kim
są nasi klienci i czy znamy ich potrzeby oraz postawy, okazują się szczególnie istotne. Paradoksalnie, recesja
lub kryzys to okres szans i możliwość
eksperymentowania. Pod warunkiem,
że uda się przełamać barierę mentalną i zamiast o planach firma będzie
myśleć o strategii.
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Prawo w turystyce
zmiany w prawie
DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZA
ŁATWIEJ ZAREJESTROWAå FIRM¢. Od 31 marca 2009 r. zgodnie z
ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz zmianie niektórych
innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 18,
poz. 97) przy rejestracji firmy oraz
aktualizacji danych każdy przedsiębiorca będzie wypełniał tylko jeden
wniosek (dotychczas trzeba było złożyć kilka oświadczeń). Wzór wniosku
ma zostać określony przez Radę Ministrów. Kontrola podatkowa mikroprzedsiębiorców. Od kwietnia kontrola podatkowa u mikroprzedsiębiorców nie będzie mogła trwać więcej
niż 12 dni.
PRACA I UBEZPIECZENIA
SKŁADKA ZDROWOTNA W TEJ SAMEJ WYSOKOÂCI DO GRUDNIA. Od
początku marca osoby prowadzące firmy będą płacić składkę zdrowotną w
tej samej wysokości. Senat poparł
wprowadzenie stałej minimalnej deklarowanej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców
w ciągu roku.

Prawo pracy | Ułatwiono zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Łatwiej i szybciej zatrudnisz Ukraiƒca
Od lutego obowiàzujà nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Na nowych
przepisach skorzystaç mogà biura.

Maria Jurczyk

Z

asadà pozostaje zachowanie reglamentacji, która sprawia, ˝e praca
cudzoziemców traktowana jest jako
uzupełniajàca w stosunku do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Nowe przepisy
przewidujà jednak liczne ułatwienia i
uproszczenia obowiàzujàcej dotychczas
procedury, m.in: znoszà instytucj´ przyrzeczenia zezwolenia na prac´, przyspieszajà procedur´ tzw. testu rynku
pracy lub mo˝liwoÊç rezygnacji z niej w
konkretnych okolicznoÊciach.
Nowa regulacja nie zmienia zasadniczych elementów systemu dopuszczenia
cudzoziemców do wykonywania pracy w
Polsce. Chcàc zatrudniç cudzoziemca w
Polsce, dalej musimy uzyskaç zezwolenie na prac´. Jednak obecnie proces ten
został usprawniony m.in. za sprawà wyeliminowania instytucji przyrzeczenia

zezwolenia na prac´. Dotychczas uzyskanie przyrzeczenia stanowiło pierwszy
krok nie tylko do zdobycia pozwolenia
na prac´, ale tak˝e do zapewnienia samej legalizacji pobytu. Ponadto maksymalnie uproszczono tzw. test rynku pracy, który powodował, ˝e aby uzyskaç pozwolenie na prac´ cudzoziemca niezb´dne było sprawdzenie, czy odpowiedniego na dane stanowisko kandydata nie
da si´ znaleêç na polskim rynku. Wystarczy, ˝e przedsi´bioràca dołàczy do wniosku informacj´, i˝ brak jest mo˝liwoÊci
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych
i poszukujàcych pracy lub o informacj´ o
negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informacj´ t´
przekazuje starosta właÊciwy ze wzgl´du
na siedzib´ lub miejsce zamieszkania
podmiotu powierzajàcego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi. Ma on na to od 7
do 14 dni od dnia zło˝enia wniosku.
Stare przepisy nie okreÊlały, na jak
długi okres mogło byç wydane zezwolenie na prac´ cudzoziemca, ale co do

Rynek pracy | Firmom opłaca si´ zatrudniç sta˝ystów

ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCA
TAK BYŁO

TAK JEST

Konieczne było przeprowadzenie testu rynku pracy

Test rynku pracy zastąpiła informacja, że
brak jest możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawcy

Wynagrodzenie cudzoziemca może
być niższe niż Polaka zatrudnionego
na tym samym stanowisku

Wygrodzenie cudzoziemca nie może być
niższe

Zezwolenie na pracę wydaje się w terminie 30 dni

Zezwolenie na pracę przedsiębiorca będzie
oczekiwał od 7 do 14 dni

Trzyetapowa procedura uzyskania
zezwolenia na pracę

Procedura jednoetapowa: od razu można
uzyskać zezwolenie na pracę

zasady wydawano je maksymalnie dwa
lata. Tymczasem nowe regulacje
wprost wskazujà, ˝e zezwolenie jest
wydawane maksymalnie na okres
trzech lat. Stwarzajà one tak˝e mo˝liwoÊç jego przedłu˝enia po tym okre-

sie. Okres, na jaki ma byç wydane zezwolenie, nale˝y wskazaç we wniosku.
WczeÊniej warto zorientowaç si´, czy
wojewoda na danym obszarze nie
ograniczył okresu, na który ma byç
ono wydane

Kontrola hoteli | Nieprzeczytanie protokołu utrudnia odwołanie

TURYSTYKA
NOWE PRZEPISY DLA PILOTÓW I
PRZEWODNIKÓW. W dniu 27 lutego 2009 r. wchodzą w życie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu przewodnika
turystycznego (DzU z 2009 nr 23,
poz. 142) i Rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia
2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o
uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (DzU z 2009 nr 23,
poz. 141). Przepisy obu ww. rozporządzeń będą stosowane do osób,
które nabyły w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronach umowy o
EOG, kwalifikacje do wykonywania
na terytorium RP odpowiednio zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
PRAWO CYWILNE
POZWY GRUPOWE POCZEKAJÑ.
Komitet Rady Ministrów na
posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2009 r.
zdjął projekt Ustawy o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu grupowym z
porządku obrad. Zdjęcie projektu z
porządku obrad KRM miało związek ze
zgłoszoną przez Rządowe Centrum
Legislacji propozycją rekomendowania
projektu Ustawy o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu grupowym
przez Stały Komitet Rady Ministrów
dopiero po uzyskaniu opinii Rady
Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów, do której zwrócił się RCL z
prośbą o przedstawienie opinii do
projektu.

Darmowy pracownik w czasach kryzysu Przeczytaj protokół, zanim podpiszesz!

C

hyba wszystkie firmy szukajà dziÊ
oszcz´dnoÊci. Mo˝na zaoszcz´dziç
i to niemało w zakresie kadry pracowniczej. Niedawno znowelizowana Ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy daje mo˝liwoÊç zorganizowania w firmie sta˝u. Wynagrodzenie
sta˝ysty oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i chorobowe opłaca Powiatowy Urzàd Pracy (PUP). Aby nawiàzaç
współprac´ z PUP-em, nale˝y ze strony
internetowej właÊciwego urz´du pobraç
i wypełniç wniosek o zorganizowanie
sta˝u dla osoby bezrobotnej. We wniosku wskazuje si´ m.in. stanowisko, jakie
ma objàç bezrobotny, oraz wymagane
przez zakład pracy kwalifikacje. Nast´pnie PUP wyszukuje kandydatów spełniajàcych wskazane kryteria. PodkreÊliç
trzeba, ˝e sta˝ mo˝e trwaç nawet 12
miesi´cy, nie ma te˝ ograniczeƒ co do

Porady
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liczby etatów przewidzianych dla sta˝ystów. Sta˝ysta nabywa prawo do 2 dni
wolnych po ka˝dych 30 dniach odbycia
sta˝u, których pracodawca udziela na
wniosek bezrobotnego. Nale˝y pami´taç, ˝e sta˝ysta nie jest pracownikiem w
rozumieniu kodeksu pracy i nie nabywa
prawa do urlopu wypoczynkowego. Sta˝
jednak jest wliczany do okresu, od jakiego wymiar takiego urlopu jest obliczany
(przy podj´ciu pracy). NowoÊcià jest
rozszerzenie kr´gu sta˝ystów, co oznacza wi´kszà liczb´ osób, spoÊród których wybieraç mo˝na idealnego pracownika. Dotychczas sta˝ystami mogli byç
tylko absolwenci, teraz mogà to byç tak˝e osoby starsze, posiadajàce ju˝ doÊwiadczenie zawodowe. Po znalezieniu
odpowiedniego kandydata firmie pozostaje ju˝ tylko zawrzeç umow´ o organizacj´ sta˝u. JT

NIE

Z

ałó˝my, ˝e w firmie zjawia si´ inspektor, który w toku kontroli
stwierdza, ˝e trzygwiazdkowy hotel nie
spełnia wymaganych prawem standardów. Z kontroli sporzàdzany jest protokół, który podpisuje nie tylko osoba
kontrolujàca, ale tak˝e kierownik
obiektu lub osoba, która go zast´puje.
Osoba podpisujàca protokół mo˝e zło˝yç do niego swoje uwagi. Nie korzysta
z tego prawa i podpisuje dokument.
O tym, jakie sà skutki takiego post´powania, Êwiadczy jedno z orzeczeƒ
NSA zapadłe w sprawie, w której właÊciciel hotelu, nie zgadzajàc si´ z decyzjà o odmowie zaszeregowania obiektu

do rodzaju hotelu oraz nadania kategorii dwugwiazdkowej, podnosił, ˝e protokół z lustracji hotelu jest nierzetelny.
Wskazywał on, ˝e protokół podpisał,
nie znajàc jego treÊci. Sàd uznał, ˝e niedopuszczalne jest, aby przedsi´biorca
podpisał protokół, nie znajàc jego
zawartoÊci. Przy okazji sàd wskazał tak˝e, ˝e o zaszeregowaniu hotelu do danej kategorii nie mo˝e Êwiadczyç lokalizacja i frekwencja goÊci. Przedsi´biorca
musi bowiem spełniç wskazane dla danej kategorii obiektu warunki. Istnieje
mo˝liwoÊç powoływania si´ na przepis,
zgodnie z którym dopuszcza si´ mo˝liwoÊç odst´pstwa od wymagaƒ co do wyposa˝enia obiektu i zakresu Êwiadczonych usług, ale tylko pod warunkiem, ˝e
odst´pstwa te w niewielkim stopniu obni˝ajà spełnienie wymagaƒ dla danego
obiektu hotelarskiego. JT

Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy

Z powodu redukcji w firmie musimy zwolniç
pracownika. Obawiamy si´ jednak, ˝e nie b´dzie on chciał przyjàç wypowiedzenia. Czy mo˝emy
po prostu wysłaç mu Êwiadectwo pracy?
Pracodawca nie może, nie wręczając wcześniej wypowiedzenia, wysłać pracownikowi świadectwa
pracy. Wypowiedzenie dokonane w taki sposób, choć
jest skuteczne, najprawdopodobniej spowoduje, że pracownik odwoła się do sądu pracy. To, że obawiają się
Państwo, że dana osoba nie będzie chciała przyjąć wypowiedzenia, nie oznacza jeszcze, że z takiego wręczania należy zrezygnować. Przeciwnie – nie ma innej możliwości
rozstania się z pracownikiem. Aby nie narazić firmy na niepotrzebne kłopoty, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim najpierw należy przygotować
wypowiedzenie na piśmie (nie można dokonać tego ustnie!). Warto pamiętać, aby nie wręczać pracownikowi
wypowiedzenia rano, kiedy tylko stawi się do pracy. Jeśli

?

JeÊli kontrola w hotelu wyka˝e, ˝e nie
spełnia on wymagaƒ dla swojej kategorii, przedsi´biorca powinien dobrze przeczytaç protokół, zanim go podpisze.

od razu wręczymy wypowiedzenie (zanim pracownik dotrze na swoje miejsce pracy), zapewne podwładny oznajmi, że nie przyszedł do pracy, ale chciał zawiadomić, że
wybiera się do lekarza. Jeśli uzyska zwolnienie lekarskie,
będzie przed wypowiedzeniem chroniony przez prawo.
Dlatego lepiej odczekać, aż pracownik rozpocznie świadczenie pracy i w sposób przyjęty u pracodawcy potwierdzi swoją obecność (np. zalogowanie się na komputerze,
podpisanie się na liście obecności itp.). Jeśli po rozpoczęciu pracy wręczymy mu wypowiedzenie, to nawet jeśli uzyska zwolnienie lekarskie na ten dzień, nie będzie to
miało znaczenia. Liczy się bowiem to, że przystąpił do
wykonywania pracy. Ponadto, jeśli wiedzą Państwo, że
pracownik nie będzie chciał podpisać wypowiedzenia,
warto, aby w rozmowie, na której ma zostać wręczone
wypowiedzenie, uczestniczył pracownik działu kadr, który potwierdzi, że dana osoba odmówiła przyjęcia wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy sporządzić notatkę

służbową, którą podpiszą osoby uczestniczące w spotkaniu. Nie jest bowiem tak, że pracownik musi podpisać
wypowiedzenie. Liczy się jedynie to, że z wypowiedzeniem umowy pracownik mógł się zapoznać. Ale udowodnienie, że taka informacja do niego dotarła, ciąży na
pracodawcy. Jeśli pracodawca dysponuje notatką, to
okoliczność nieprzyjęcia wypowiedzenia nie ma już znaczenia. Idąc dalej, jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie wypowiedzenia pocztą, a pracownik go nie odbierze,
to po dwukrotnym awizowaniu będzie można uznać, że
wypowiedzenie zostało pracownikowi doręczone. Jeśli
jednak wypowiedzenie zostanie wysłane pocztą podstawową, zasadą powinno stać się korzystanie z potwierdzenia odbioru. Należy także pamiętać, że przy wypowiadaniu umowy z powodu redukcji zatrudnienia (a więc z
przyczyn niezawinionych przez pracownika) zwalnianemu należy się odprawa pieniężna uzależniona od stażu
pracy w firmie.
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Prawo autorskie | LegalnoÊç oprogramowania
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zmiany w prawie

Nie oszcz´dzaj na oprogramowaniu

OBRÓT GOSPODARCZY
Jak pokazuje doÊwiadczenie, zwłaszcza małe firmy – a do tej właÊnie grupy
zalicza si´ wiele biur podró˝y – naruszajà prawa autorskie, instalujàc w firmowych komputerach nielegalne oprogramowanie. Tymczasem wystarczy jeden niezadowolony pracownik lub
klient, a do drzwi firmy zapuka policja.

Joanna Torbé

P

rzedsi´biorcy, mimo panujàcego kryzysu, powinni oprzeç si´
pokusie zaoszcz´dzenia i zadbaç o zakup legalnego oprogramowania dla firmy. W myÊl Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe sà
chronione na tych samych zasadach
co utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu
obejmuje wszystkie formy jego wyra˝enia. Jak mówi ustawa, u˝ytkownik
jest uprawniony do sporzàdzenia kopii zapasowej, je˝eli jest to niezb´d-

ne do korzystania z programu komputerowego. Jednak kopia ta nie
mo˝e byç u˝ywana równoczeÊnie
z programem komputerowym, chyba
˝e umowa licencyjna stanowi inaczej.
Najcz´stszym naruszeniem prawa
autorskiego jest zainstalowanie
oprogramowania na wi´kszej ni˝ dozwolona w licencji liczbie komputerów. W celu unikni´cia takiej sytuacji warto prowadziç w firmie rejestr
instalacji oraz ustaliç zasady korzystania z oprogramowania. Mo˝na te˝
wyznaczyç pracownika odpowiedzialnego za zakup i instalacj´ oprogramowania. Nale˝y pami´taç, ˝e
naruszenie prawa autorskiego stanowi te˝ pobieranie aktualizacji oprogramowania mimo braku posiadania
oryginalnej (legalnej) wersji podstawowej programu. Poza odpowiedzialnoÊcià cywilnà kodeks karny
przewiduje kar´ pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do 5 lat za uzyskiwanie bez zgody osoby uprawnionej

programu komputerowego w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej.
Chodzi tu o bezprawne nabycie programu, jego kopiowanie itp.
Po zakupie legalnego oprogramowania nale˝y przechowywaç w firmie
nast´pujàce dokumenty: oryginalne
dyskietki, płyty CD i DVD, umowy licencyjne, gwarancje, podr´czniki
u˝ytkownika, faktury, rachunki lub
inne dowody zakupu. W razie kontroli oprogramowania przez policj´ b´dzie mo˝na bez problemu wykazaç jego legalnoÊç. Nale˝y te˝ zadbaç o odpowiednie poinformowanie pracowników o zasadach dotyczàcych korzystania z oprogramowania w firmie.
Cz´sto bowiem si´ zdarza, ˝e Êciàgajà
oni na słu˝bowe komputery wygaszacze ekranu, programy lub gry, które
nie sà legalne. Co do zasady odpowiedzialnoÊç karnà za posiadanie nielegalnego oprogramowania ponosi osoba, która je zainstalowała lub nabyła.
Inaczej jest w przypadku zakładów

pracy. W sytuacji, gdy pracownik na
firmowym komputerze instaluje nielegalne oprogramowanie, którego
u˝ywa przy wykonywaniu obowiàzków, odpowiedzialnoÊç poniesie kierownictwo firmy, zarzàd lub administrator sieci.

PAMIĘTAJ!
Aby uchronić się przed karami za piractwo, można:
1. Wprowadzić obowiązek uzyskania specjalnego zezwolenia na pobieranie programów z internetu przez pracowników.
2. Zadbać o system zabezpieczeń uniemożliwiający im instalowanie własnych programów.
3. Wprowadzić do regulaminów pracy
odpowiednie postanowienia oraz kary
za ich naruszenie.
4. Dokonać inwentaryzacji oprogramowania zainstalowanego na firmowych
komputerach.

Prawo pracy | Do koƒca marca firmy majà czas na udzielenie niewykorzystanych urlopów

Przedsi´biorstwa

Ostatni dzwonek na zaległy urlop

Dane konkurentów
w internecie

Marzec to czas na wykorzystanie zaległych urlopów. Niejednego pracodawc´
ucieszy, ˝e zdaniem Paƒstwowej
Inspekcji Pracy nie zawsze takiego
urlopu trzeba udzieliç.

Joanna Torbé

J

eÊli pracownik nie wykorzysta
zaległego urlopu za 2008 do
koƒca marca, nie oznacza to
jesz cze, ˝e urlop ten prze pa da.
Mo˝na go wykorzystaç do koƒca
okre su przedaw nie nia. Jed nak
zgodnie z przepisami na udzielenie
urlopów w 2008 roku firmy majà
czas do koƒca marca. Niedopełnienie tego obowiàzku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest karane grzywnà. Warto
przypomnieç najwa˝niejsze, a jednoczeÊnie specyficzne zasady udziela nia za le głe go wy po czyn ku. Po
pierwsze to, ˝e pracodawca ma obowià zek udzie le nia urlo pu do 31
marca nie oznacza, ˝e tego dnia
pracownik ma byç ju˝ „po urlopie”.
Przeciwnie urlop mo˝e skoƒczyç si´
w terminie póêniejszym.

Porady

WT

Przykład
Pracownica obsługujàca klientów
biura Travel Mountain ma do wykorzystania 10 dni urlopu w 2008 r. W takim przypadku wystarczy, ˝e jej urlop
rozpocznie si´ 28 marca. Liczy si´ bowiem moment udzielenia urlopu, a nie
moment zakoƒczenia.

Mo˝na wysłaç przymusowo
Ponadto co do zasady o wykorzystaniu urlopu decyduje pracodawca
w porozumieniu z pracownikiem. A
to oznacza, ˝e pracownik na zaległy
urlop nie mo˝e udaç si´ samowolnie
– jeÊli tak uczyni, pracodawca mo˝e
zwolniç go dyscyplinarnie. Zachowania takiego nie usprawiedliwia nawet
fakt, ˝e pracodawca post´puje
wbrew prawu i nie udziela pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Mo˝e si´ te˝ zdarzyç, ˝e pracodawca chce udzieliç urlopu, a pracownik odmawia, bowiem urlop ten
wolałby wykorzystaç w miesiàcach
letnich. W takim przypadku mo˝na
podwładnego wysłaç na urlop przymusowo. W orzecznictwie przyjmuje
si´, ˝e w takim przypadku pracodaw-

NIE

Maksymalnie cztery dni mo˝na wykorzystaç póêniej
Najwa˝niejszà jednak interpretacj´
przepisów w ubiegłym roku zaprezentował Główny Inspektorat pracy wskazujàc, ˝e obowiàzek udzielenia urlopu
zaległego nie dotyczy czterech dni
urlopu na ˝àdanie. Nieudzielenia pozostawionych poza inicjatywà pracodawcy i poza planem urlopów dni
urlopu na ˝àdanie, które wraz z koƒcem roku tracà swój specyficzny charakter, nie uwa˝a si´ za naruszenie
przepisów dotyczàcych udzielenia zaległego wypoczynku.

Przykład
Pracownik nie wykorzystał w 2008
r. 8 dni urlopu. Nie korzystał te˝ w minionym roku z urlopu na ˝àdanie. W
takim przypadku nale˝y udzieliç mu
do 31 marca jedynie 4 dni urlopu. Pozostałe 4 dni, mo˝na wykorzystaç w
okresie póêniejszym, ale nie w trybie
„na ˝àdanie”.

W PLANACH MINISTERSTWA
DO CZERWCA B¢DZIE PROJEKT
USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH. Zgodnie z planem legislacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki w okresie od kwietnia do
czerwca poznamy projekt Ustawy o
zmianie Ustawy o usługach turystycznych. W tym roku ministerstwo planuje też opracowanie założeń do projektu Ustawy o systemie szlaków turystycznych w Polsce. Ustawa ma
określić zasady wyznaczania i oznakowania szlaków z uwzględnieniem
praw do gruntów oraz obowiązków w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
osób korzystających ze szlaków turystycznych.
NIEPEŁNOSPRAWNI

Z

miany w Ustawie o swobodzie działalnoÊci gospodarczej stanowià, ˝e w
2011 r. pojawi si´ Centralna Ewidencja i
Informacja o DziałalnoÊci Gospodarczej.
B´dzie ona jawna i ogólnodost´pna, a w
konsekwencji udost´pni dane o przedsi´biorcach – osobach fizycznych oraz innych podmiotach, którym udzielono
koncesji, zezwolenia, licencji, albo takich, które posiadajà wpis do rejestru
działalnoÊci regulowanej. Dane te b´dà
udost´pniane na stronie internetowej.
Dzi´ki temu z łatwoÊcià b´dzie mo˝na
sprawdziç interesujàce informacje dotyczàce np. sytuacji finansowej kontrahenta (lub konkurenta). Uznano, ˝e CEIDG
b´dzie udost´pniaç tak˝e dane o obywatelstwie przedsi´biorcy, co pozwoli potencjalnym kontrahentom stwierdziç, do
jakiej kultury prawnej dany przedsi´biorca jest przyzwyczajony i w jakim j´zyku
przygotowywaç ewentualne oferty handlowe. CEIDG nie b´dzie udost´pniaç
informacji wra˝liwych. Warto pami´taç,
˝e ustawodawca nakłada na przedsi´biorców obowiàzek aktualizowania danych podlegajàcych wpisowi. JT

WI¢KSZA OCHRONA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODRÓ˚UJÑCYCH
KOLEJÑ. Przygotowany został projekt
Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z nim przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządcy infrastruktury kolejowej będą musieli zapewnić szczególną ochronę podróżującym koleją pasażerom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej
sprawności ruchowej. Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego będzie nadzorował przestrzeganie praw pasażerów,
a także rozpatrywał ich skargi.
PORTY LOTNICZE
WI¢CEJ TERMINALI NA POLSKICH
LOTNISKACH. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych (budowy nowych terminali, rozbudowę pasów startowych itp.).
Dotyczy on ośmiu portów lotniczych
znajdujących się w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie,
Gdańsku, Katowicach i Rzeszowie.

Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy

W umowie agencyjnej mamy zapisany zakaz konkurencji. Czy na jego uchylenie jest
potrzebna zgoda agentów?
Zgodnie z przepisami dający zlecenie może zawrzeć w umowie zapisy wprowadzające zakaz
działalności konkurencyjnej. O ile jednak sama umowa
może być zawarta w dowolnej formie (choć dla celów
dowodowych preferowana jest forma pisemna), o tyle
zakaz konkurencji musi być zawarty na piśmie. W przeciwnym razie postanowienia takie będą nieważne.
W przypadku umowy agencyjnej przepisy wprost stanowią o możliwości odwołania zakazu konkurencji, z
tym że obowiązkowo trzeba to zrobić na piśmie (art.
764 (7) kc). W sytuacji opisanej w pytaniu nie sprecyzowano, czy chodzi o agenta, z którym już rozwiązano
umowę, czy też zawarta umowa nadal wiąże strony.
Dlatego warto zaznaczyć, że prawo do odwołania zakazu konkurencji obowiązuje tylko i wyłącznie w czasie

?

ca nie ma obowiàzku uzgodnienia z
pracownikiem terminu wykorzystania urlopu.

DU˚E TRANSAKCJE B¢DÑ REJESTROWANE. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jeśli przepisy
wejdą w życie, przedsiębiorcy będą
musieli rejestrować transakcje o równowartości co najmniej 15 tys. euro.
oraz informować o nich generalnego inspektora informacji finansowej.

trwania umowy, a zatem ostatnim momentem na odwołanie klauzuli zakazującej konkurencyjnej działalności jest ostatni dzień trwania umowy. Odwołanie takie
musi nastąpić w formie pisemnej.
Jednemu z naszych goÊci hotelowych skradziono z pokoju cz´Êç baga˝u. Okazało si´
jednak, ˝e sam pozostawił otwarte okno w swoim pokoju. Czy mo˝emy odmówiç wypłaty odszkodowania?
Co do zasady podmiot prowadzący zarobkowo
hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę, która korzysta z usług hotelu (art. 846 kc). Ten sam przepis, który rygorystycznie reguluje odpowiedzialność hotelu
wskazuje na trzy okoliczności, w których od owej odpowiedzialności można się uwolnić. Po pierwsze,
dzieje się tak wtedy, gdy szkoda wynikła z właści-

?

TAK

wości rzeczy wniesionej (np. zepsucie pokarmów zostawionych w pokoju). Po drugie wtedy, gdy szkoda
spowodowana jest działaniem siły wyższej (powódź,
trzęsienie ziemi). Po trzecie wtedy, gdy powstała ona
z wyłącznej winy poszkodowanego. W opisanej
w pytaniu sytuacji można rozpatrywać jedynie trzecią z wymienionych możliwości. Przede wszystkim
należy ustalić, na którym piętrze mieszkał okradziony
gość. Jeśli jego pokój znajdował się na parterze lub
na pierwszym piętrze, można brać pod uwagę to, że
okno zostało otwarte. Tym bardziej jeśli hotel znajduje się w centrum miasta. W takim przypadku rzeczywiście wydaje się, że pozostawianie otwartego okna
uznać można za zaniedbanie gościa hotelowego. Takie też stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W jednym z wyroków SN
uznał, że podmiot prowadzący hotel nie będzie w takim przypadku odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Wydaje się jednak, że inaczej będzie w przypadku,
gdy hotel położony jest w miejscu, gdzie natężenie
ruchu jest niewielkie, a miejscowość nie należy do
kurortów. W takim przypadku jednak niezamknięcie
okna rozpatrywać można by w kategoriach przyczynienia się gościa hotelowego do powstania szkody i
ewentualnego obniżenia należnego mu odszkodowania. Należy też sprawdzić, w jaki sposób dokonano
kradzieży – jeśli bowiem na parterze pozostawiono
otwarte okno, a złodziej nie wiedząc o tym, wyłamał
zamek, trudno mówić o jakiejkolwiek winie po stronie hotelowego gościa.

? Chcesz zadaç pytanie ekspertowi?
Nasi prawnicy doradzà, rozwià˝à
wàtpliwoÊci, podpowiedzà,
jak interpretowaç przepisy.
redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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Cyfry i wskaêniki

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Turystyka niszowa stale zyskuje na popularnoÊci.
Jak sprzedaje si´ ta oferta?

CENY WYJAZDÓW NA SEZON LETNI 2009
RODOS (7-8 DNI)
Porównujemy ceny wyjazdów
na sezon letni 2009

1460z∏
1677z∏
1803z∏
1958z∏
1958z∏
2793z∏
3751z∏
6114z∏

początek imprezy: 03.07.2009, ***,
Hotel Lito, 7 dni, BERTUR
początek imprezy: 02.07.09, Hotel Ideal,
***, 8 dni, TRIADA
początek imprezy: 02.07.2009, Aparthotel
Tsampika, ***, 7 dni, TRAVEL TEAM
początek imprezy: 04.07.2009, Hotel Pefkos
Garden,***, 7 dni, EKO TRAVEL
początek imprezy: 04.07.2009, ***, Hotel
Pefkos Garden, 7 dni, ECCOHOLIDAY
początek imprezy: 06.07.2009, Hotel Delfinia, ***, 7 dni, KONTYNENTY
początek imprezy: 05.07.2009, Hotel Kolymbia Sky, ***, 7 dni, ORBIS TRAVEL
początek imprezy: 05.07.2009, Grecotel Rhodos Royal, ****, 7 dni, TUI
Źródło: strony własne touroperatorów oraz Easygo.pl

ÂREDNIE CENY PALIW
W WOJEWÓDZTWACH (16.02.2009 r.)
WOJEWÓDZTWO
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

E 98
4,04
4,05
4,09
4,18
4,03
4,10
4,16
4,17
4,15
4,12
4,02
3,97
4,17
4,05
4,12
4,04

E95
3,77
3,84
3,85
3,91
3,80
3,87
3,88
3,93
3,89
3,92
3,79
3,75
3,89
3,83
3,81
3,79

ON
3,60
3,61
3,65
3,75
3,61
3,72
3,75
3,67
3,67
3,73
3,62
3,61
3,70
3,67
3,65
3,65

d trzech lat mamy w ofercie
zwiedzanie Krakowa na segwayach (dwukołowych pojazdach elektrycznych). Korzystajà z niej w
głównej mierze turyÊci zagraniczni, którzy stanowià 90 proc. klientów naszego
biura. Zainteresowanie ofertà jest uzale˝nione od tego, czy Kraków jest akurat tani czy drogi. W roku 2008 miał
miejsce, ok. 40-proc. spadek sprzeda˝y
tej oferty ze wzgl´du na bardzo silnà
złotówk´. Pracuj´ w turystyce od 17 lat i
pierwszy raz w ˝yciu widziałem goÊci z
zagranicy z notesami, przeliczajàcych
ceny. Na ten spadek miały wówczas
równie˝ wpływ bł´dy popełnione w promocji Krakowa. Ten rok prognostycznie
zapowiada si´ dobrze, choç nie da si´
przewidzieç, jaki b´dzie kurs euro na
wiosn´ (wycieczki po Krakowie na segwayach, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo, ruszajà dopiero w połowie kwietnia). Standardowo wycieczka trwa 2 do
2,5 godziny, a zwiedzanie odbywa si´
głównie z zewnàtrz. Ofert´ t´ kupujà
głównie Amerykanie, Anglicy, Ukraiƒcy
i Rosjanie, a trafiajà si´ nawet klienci z
Afryki.

O

poÊród wielu aktywnych sposobów zwiedzania Trójmiasta, jakie
oferuje nasze biuro, najlepiej
sprzedaje si´ zwiedzanie na rowerze
oraz w kajaku. Sprzeda˝ oferty rowerowej w 2008 roku stanowiła 20-25 proc.
całej oferty aktywnej, a kajakowej połow´ tego co rowery. Korzystajà z tego
najcz´Êciej ró˝ne mniej i bardziej formalne grupy – znajomi, rodziny, firmy,
zarówno turyÊci polscy, jak i zagraniczni. Szczególnym powodzeniem wÊród
turystów zagranicznych cieszà si´ pakiety z grupy „extreme”, głównie quady
(oddzielnie lub łàczone z paintballem),
jeepy i gokarty. Korzystajà z nich na
ogół grupy angielskie i skandynawskie.
Od poczàtku trzyletniej działalnoÊci naszego biura obserwujemy konsekwentny wzrost zainteresowania naszà ofertà.
Rok 2008 porównaniu z 2007 przyniósł
50-proc. wzrost liczby klientów indywidualnych. Grup te˝ było wi´cej, choç z
drugiej strony były mniej liczne. A teraz
przy tak mocnym euro dla zagranicznych turystów, którzy wÊród naszych
klientów stanowià wi´kszoÊç, Polska
mo˝e si´ staç naprawd´ konkurencyjna.

S

pecjalizujemy si´ głównie w imprezach
rowerowych, ju˝ od kilku lat organizujemy młodzie˝owe obozy rowerowe zarówno w Polsce, jak i w Austrii, Słowacji i w
Niemczech. Sà to obozy nastawione na doskonalenie jazdy w kilku dyscyplinach 4x, downhill,
trial, dirt. Od tego roku ofert´ rowerowà
poszerzamy równie˝ o egzotyczne treningowe wyjazdy rowerowe do Australii
i Namibii, a tak˝e o organizowane przez
nas zawody rowerowe wpisane do Pucharu Polski PZKol. Z turystyki aktywnej robimy równie˝ jedno i kilkudniowe
raftingi Dunajcem, skierowane do klientów zachodnich, i jednodniowe wycieczki w Dolinki Podkrakowskie, gdzie organizujemy wspinaczk´ po skałkach,
przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomimo tzw.
kryzysu, zainteresowanie naszà ofertà
nie maleje, a wr´cz przeciwnie. W roku
2006 skorzystało z niej 17 osób, rok póêniej ju˝ 105, co dało 80 proc. wzrost. Rok
2008 to 140 osób i 25 proc. wzrost. Z naszych prognoz wynika, ˝e w tym roku
wzrost sprzeda˝y naszej oferty osiàgnie
100 proc., a to za sprawà rozszerzenia
oferty o zawody i treningi egzotyczne.

Przemysław Lipowski, właściciel Biura
Turystyki Aktywnej Wagabunda

Jakub Ryfa, współwłaściciel biura podróży Joytrip

Grzegorz Grochal, właściciel biura
podróży Azymut

S

2007

2006

2005

LICZBA TURYSTÓW UPRAWIAJĄCYCH TURYSTYKĘ KWALIFIKOWANĄ* PODCZAS WYJAZDÓW DŁUGOOKRESOWYCH
turyści udający się
na wyjazdy długookresowe

turyści udający się na wyjazdy
długookresowe uprawiający
turystykę kwalifikowaną

28 proc.
8 proc.

28 proc.
9 proc.

29 proc.
8 proc.

*np. żeglarstwo, kajakarstwo, wspinaczka górska, jazda konna
CENY PALIW W EUROPIE (3.02.2009 r.)
TREND
KRAJ
Austria
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Chorwacja
Czechy
Estonia
Francja
Hiszpania
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Norwegia
Rosja
Serbia
Słowacja
Szwajcaria
Turcja
Węgry
Włochy

25 STYCZNIA

WALUTA
EUR
BYR
BAM
HRK
CZK
EEK
EUR
EUR
LTL
LVL
MDL
NOK
RUB
RSD
EUR
CHF
TRY
HUF
EUR

E 95
0,96
2470
1,51
6,62
24,50
12,00
1,17
0,87
3,31
0,61
12,50
11,20
22,36
88,00
0,99
1,41
2,87
250,00
1,15

23 LUTEGO

CENY ROPY/BARYŁKA

47,42

42,10

dolarów USA

dolarów USA

ON
0,96
2240
1,69
6,60
25,20
13,50
1,08
0,88
3,10
0,65
10,80
11,95
20,55
77,20
1,08
1,54
2,35
255,00
1,14

Z doświadczenia biur podróży wynika, że
turyści coraz częściej wybierają aktywny
wypoczynek. Najpopularniejsze formy turystyki aktywnej to niedrogie i łatwo dostępne wycieczki rowerowe i spływy kajakowe.

DOSTĘPNA OFERTA
Wśród propozycji polskich biur podróży
można znaleźć m.in. takie niszowe aktyw-

ności, jak np. wyprawy samochodami terenowymi, ekstremalną turystykę rowerową,
zwiedzanie miast z kajaka, gokarty, zorbing
(staczanie się ze wzniesienia w plastikowej
kuli), szybownictwo, baloniarstwo, jazda
psim zaprzęgiem.

ZJAWISKO
Rzadziej spotykane i bardziej wyspecjalizowane, nietypowe formy turystyki prefe-

Turystyka w Małopolsce w roku 2008
1,8 mln – liczba zagranicznych turystów, którzy odwiedzili Małopolskę
w roku 2008 (dla porównania: 2,2 mln
– rok 2007)
8,1 mln – tylu turystów ogółem odwiedziło Małopolskę w roku 2008 (dla
porównania: 8,5 mln – rok 2007)
25 mln zł – tyle pieniędzy planują wydać władze miasta na turystykę i za-

rują grupy z firm, a także turyści zagraniczni.
WYNIK
W zależności od rodzaju oferty, w 2008 roku biura zanotowały od 20 do 80 proc.
wzrost zainteresowania poszczególnymi
dyscyplinami w stosunku do ubiegłego roku. W programach warto uwzględniać rzadko spotykane aktywności i tym samym popularyzować je.

Notowania gie∏dowe spó∏ek
– kurs z 23.02.2009 r.
graniczną promocję Małopolski
(o 350 proc. więcej niż rok temu).
900 mln zł – o tyle mniej pieniędzy
niż rok wcześniej wydali turyści
w woj. małopolskim
3,3 mld zł – tyle zostawili turyści
w woj. małopolskim w roku 2007

Interferie (INF) kurs: 4.36 (2009-02-23 15:12:55),
zmiana: +0.01 (+0.23%), obroty: 2 492.00
Orbis Grupa Hotelowa (ORB) kurs: 25.10 (2009-0223 16:29:50), zmiana: +0.10 (+0.40%), obroty: 900
786.66
Rainbow Tours (RBW) kurs: 1.04 (2009-02-23
13:28:17), zmiana: -0.11 (-9.57%), obroty: 5 514.38
Travelplanet (TVL) kurs: 23.99 (2009-02-23

Źródło: dane Instytutu Turystyki

16:20:03), zmiana: -0.41 (-1.68%), obroty: 9 830.06
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Sylwetka | ˚eby oswoiç polskà rzeczywistoÊç, pochodzàcy z Indii szef biura Exotic Travel potrzebował trzech lat

stanowiska

Bardzo dziki polski Zachód
U poczàtków swojej nowej zawodowej drogi w bran˝y turystycznej
Jahangir Mangalia, lekarz i właÊciciel
biura Exotic Travel, odkrył w sobie dusz´ podró˝nika. Najwi´kszà radoÊç zaÊ
czerpie z zach´t ze strony zadowolonych klientów do organizowania kolejnych wypraw i ich słów: „To była najlepiej wykonana robota”.

Joanna Morawska

J

ahangir Mangalia prawdopodobnie nie byłby dzisiaj właÊcicielem
biura podró˝y, gdyby nie przypadek. Z zawodu jest lekarzem i po studiach medycznych, które odbył w Polsce, pracował w firmie farmaceutycznej. Pewnego dnia podczas spotkania
słu˝bowego jeden z lekarzy spytał go,
czy jest z Indii i powiedział, ˝e zwiedziç ten kraj jest jego marzeniem. –
Tak si´ składa, ˝e mój brat ma biuro
podró˝y w Indiach, dlatego zaproponowałem zorganizowanie takiego wyjazdu. Zebrała si´ grupa medyków,
którzy oprócz zwiedzania chcieli zapoznaç si´ ze staro˝ytnà medycynà indyjskà – ayurvedà, majàcà 5000 lat
tradycji i do dzisiaj wykorzystywanà
w lecznictwie indyjskim. Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny si´ odbył, grupa była bardzo zadowolona z jego poziomu i organizacji, a dla mnie było to
du˝à satysfakcjà, ˝e pokazałem Indie
od kuchni. Dzi´ki rekomendacjom
uczestników zgłosiły si´ kolejne osoby
ch´tne na taki wyjazd i w ten sposób
tych wycieczek było coraz wi´cej. Zadowolenie uczestników wyjazdu
i stwierdzenie, ˝e ten wyjazd był podró˝à ich ˝ycia, zmobilizowało mnie
do dalszego działania w tym kierunku
– opowiada.
Ta luêna działalnoÊç przerodziła
si´ w powstałe w 2004 roku biuro podró˝y Exotic Travel.

Dla Jahangira Mangalii synonimem zawodowego sukcesu w tej dziedzinie jest zaufanie, jakim klienci
obdarzają touroperatora.

granicà. Jako młodà osob´ fascynowały mnie Europa, Zachód, bogactwo, poziom ˝ycia, wielkie metropolie, a w nich wysokie szklane budynki, pi´kne wielopasmowe autostrady
i mknàce po nich maybachy, rolls
royce’y i ferrari. Takie miałem wyobra˝enia o Polsce jako o kraju zachodnim. Przyjechałem tu w listopadzie 1991 roku. Wychodz´ z lotniska. Czekam na autobus, podjechał,
wsiadam, autobus jest prawie pusty,
podczas gdy w Indiach nawet na dachach i schodach „wiszà” pasa˝erowie. Na kolejnych przystankach autobus si´ zatrzymuje, ale prawie nikogo na nich nie widaç. Szukam
tych maybachów, ferrari, mercedesów. Zamiast nich po drogach jeêdzi
coÊ malutkiego – maluchy, które
równie˝ były ciekawostkà – wspomina Jahangir Mangalia. – Byłem troch´ rozczarowany tym „Zachodem”. Potrzebowałem 2-3 lat, ˝eby
przyzwyczaiç si´ do polskich warun-

ków, ale dzisiaj widz´, jak ogromne
zmiany tu zaszły. Kraj si´ rozwija
i teraz jest nie do poznania w porównaniu z tym, jak wyglàdał w 1991
roku. Podoba mi si´ w Polsce. Lubi´
tu czystoÊç, porzàdek, ekologi´, lubi´ polskie dania – bigos, pierogi z
serem i barszcz, mam mnóstwo polskich przyjaciół i znajomych. W Polakach najbardziej ceni´ serdecznoÊç i goÊcinnoÊç, czego mi brakuje
w innych krajach zachodnich – dodaje.

Kolejowe historie
WłaÊciciel biura Exotic Travel
ch´tnie podró˝uje prywatnie oraz
ze swoimi grupami. Zwiedził ju˝
wiele krajów Europy, a szczególnie
przypadły mu do gustu francuskie
zamki.
Podczas jednej z organizowanych
przez niego wycieczek, na którà sam
si´ równie˝ wybrał jako pilot, zdarzyło si´ coÊ, co z poczàtku zapowiadało

No i gdzie te maybachy?
Jednak odnalezienie si´ w polskiej rzeczywistoÊci nie było dla naszego bohatera łatwe. Znalazł si´ on
w Polsce z inicjatywy rodziców, którzy marzyli o tym, by studiował medycyn´ i został lekarzem. – Mogłem
studiowaç medycyn´ w mojej ojczyênie, ale chciałem poznawaç inne
kultury, kraje, ciekawych ludzi, dlatego zdawałem egzamin na studia za

Curriculum Vitae
Jahangir Mangalia urodził się 5 stycznia 1970 r. w miejscowości Bikaner w
indyjskim stanie Radżastan. Do Polski przyjechał w roku 1991 na studia medyczne,
które ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracował z początku w szpitalu,
następnie w firmie farmaceutycznej w dziale współpracy z zagranicą. W 2004 roku
założył biuro podróży Exotic Travel organizujące wyjazdy do Indii. Ma obywatelstwo
polskie, żonę i troje dzieci – dwóch synów Kamila (8 lat) i Ariana (4 lata) oraz córkę
Sarę (6 lat). Interesuje się historią współczesną i medycyną, lubi czytać książki.

Ankieta: Lubię spontaniczne wyjazdy
Marcin Olczykowski, właÊciciel serwisów turystycznych
Odpoczne.pl i Hotele.oceniacz.pl:
Wybrałem pracę w turystyce, bo... cieszy mnie świadomość,
że mogę pomóc spełniać ludziom ich marzenia. Każdy oferowany przez nas wyjazd wakacyjny to przecież odpoczynek i spełnienie marzeń.
W mojej pracy lubię... to, że ciągle robię coś nowego i dowiaduję się nowych rzeczy, a także mam przyjemność zarządzać
ciekawymi projektami.
W mojej pracy nie lubię... gdy ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie i projekt przesuwa się w czasie.
W pracownikach cenię... samodzielność, chęć rozwoju, odpowiedzialność i lojalność.
Wolny czas spędzam... z rodziną oraz na spontanicznych wyjazdach. Niestety
w ostatnim czasie wolnego czasu mam coraz mniej.
Wyjazd, który najmilej wspominam: zimowy wyjazd do Cavaleze na narty, który zakończył się po 2 dniach w Monte Carlo zwiedzaniem Lazurowego Wybrzeża – zmiana planów nastąpiła dopiero we Włoszech.
Największe życiowe osiągnięcie: w życiu prywatnym to mój syn, a w życiu zawodowym cały czas nad nim pracuję. Jeszcze wiele przede mną.
Gdybym nie był tym, kim jestem, byłbym... hmmm… podróżnikiem, który całe swoje życie spędza na poznawaniu ciekawych zakątków świata.

Podoba mi się w
Polsce. Lubię tu
czystość, porządek, ekologię, lubię
polskie dania – bigos, pierogi z serem i barszcz, mam
mnóstwo polskich
przyjaciół i znajomych. W Polakach
najbardziej cenię
serdeczność i gościnność

si´ całkiem niewinnie: – Pewnego
dnia zwiedzaliÊmy Êwiàtyni´ boga Siwy. W Êwiàtyniach Siwy jest taka tradycja, ˝e kapłan darowuje zwiedzajàcym napój, który zawiera troch´ marihuany (w Indiach w małych iloÊciach jest to dozwolone). Uczestnicy przyj´li podarunek, ˝eby nikogo
nie uraziç, a efekt był zaskakujàcy.
Pewnego dnia podczas jazdy pociàgiem nocnym jeden uczestnik wysiadł na peron i omyłkowo wsiadł do
innego pociàgu jadàcego w przeciwnym kierunku. Nie byłoby jeszcze tak
êle, gdyby nie to, ˝e wysiadł w samych spodenkach, bez pieni´dzy i telefonu. Dojechał z powrotem tam,
skàd wyjechaliÊmy. Troch´ si´ zdenerwowałem, szukaliÊmy go, ale pomogli nam miejscowi ludzie i w ten
sposób wszystko skoƒczyło si´ szcz´Êliwie – wspomina.
Praca w turystyce to praca z ludêmi, od których zale˝y wiele i którzy
potrafià dostarczyç czasem niezłych
emocji. Dla Jahangira Mangalii synonimem zawodowego sukcesu w tej
dziedzinie jest zaufanie, jakim klienci
obdarzajà touroperatora – a biuru
Exotic Travel udało si´ to osiàgnàç. –
Mój prywatny sukces to moja rodzina.
Mam ˝on´ Polk´ i trójk´ wspaniałych
dzieci. I dom zbudowałem, i drzewko
posadziłem – Êmieje si´. – I jeszcze to,
˝e si´ nie poddałem i nie zrezygnowałem z Polski na poczàtku mojego pobytu.

Kadry | Nowe twarze w HRS – Michał Domaƒski i Robert Burczyƒski

Marka w nowych r´kach
W HRS powstało stanowisko dyrektora
ds. współpracy z hotelami. Objàł je Michał
Domaƒski. Mened˝erem ds. PR i event
marketingu został Robert Burczyƒski.

M

ichał Domaƒski, wychował si´
w USA. Karier´ rozpoczàł w firmie
Accor, w oddziale Australii, Azji i Wysp
Pacyfiku. W 2003 r. trafił do sieci Starwood, skàd po 2 latach przeniósł si´ do
hotelu InterContinental. W 2006 r. brał
udział w otwieraniu warszawskiego hotelu Hilton. Na poczàtku 2008 r. objàł
stanowisko reservation and revenue
managera w hotelu Novotel Warszawa
Centrum. W HRS b´dzie odpowiadał
za współprac´ z hotelami oraz poszerzanie oferty HRS-u na rynku polskim,
czeskim, słowackim i w´gierskim. Lubi
snowboard i jazd´ konnà.
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Robert Burczyƒski ukoƒczył
Szwajcarskà Szkoł´ Zarzàdzania Hotelarstwem. Do jego zadaƒ w HRS
b´dzie nale˝ało budowanie wizerunku marki oraz organizowanie eventów w Polsce, Czechach, Słowacji
oraz na W´grzech. – HRS organizuje
najwi´cej eventów spoÊród wszystkich hotelowych systemów rezerwacji
w Polsce. Ponadto jesteÊmy oficjalnym sponsorem reprezentacji Polskiej w piłce no˝nej, w zwiàzku
z czym organizujemy wyjazdy na mecze reprezentacji dla naszych klientów. Uczestniczymy równie˝ w targach i konferencjach dedykowanych
bran˝y turystycznej w Polsce – mówi.
Robert Burczyƒski interesuje si´
sportami ekstremalnymi, gotowaniem oraz motoryzacjà. JM

 MIROSŁAW DRZEWIECKI POWOŁAŁ RAD¢ POT IV KADENCJI. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego w skład Rady
Polskiej Organizacji Turystycznej weszły następujące osoby: Aleksandra
Piątkowska (zgłoszona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Rafał Baniak (Ministerstwo Gospodarki), Marcin Barański (Ministerstwo
Infrastruktury), Violetta Suchecka
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi), Rafał Rogala (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji), Agnieszka Jankowska (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Maciej
Frankiewicz (Unia Metropolii Polskich), Witold Krochmal (Unia Miasteczek Polskich), Janina Kwiecień
(Związek Powiatów Polskich), Tomasz Bystroński (Związek Gmin
Wiejskich RP), Jarosław Słoma
(Związek Województw RP), Wojciecha Fułek (Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP), Jan Korsak
(Polska Izba Turystyki), Krzysztof
Wojtkiewicz (Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), Adam Massalski
(PTTK), Sławomir Wróblewski (Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy
w Polsce”), Jerzy Szymańczyk (Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich) i Wojciech Fedyk (16 Regionalnych Organizacji Turystycznych).
Kadencja Rady Polskiej Organizacji
Turystycznej trwa trzy lata. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest
uprawniona do przedstawiania opinii
lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. JM
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KRONIKA

w bran˝y
SPOTKANIA
 ŁÓDZKIE WYRÓ˚NIA NAJLEPSZYCH. W tegorocznej edycji konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w województwie
łódzkim Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi wyróżniło Starówkę i Park Miejski w Łęczycy oraz
Łódzki Skansen Miejskiej Architektury
Drewnianej. Głównym celem konkursu
organizowanego przez TUP od 2004

roku jest przedstawianie i promocja
najlepszych rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Ma on
również za zadanie prezentować te
miejsca i obiekty, które poprawiają jakość życia mieszkańców danego terenu i sprzyjają integracji społeczności
lokalnych. Barbarę Bator kierującą
Działem Oświaty w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przy którym
działa Skansen, również bardzo ucieszył wynik tegorocznego konkursu. –
Uważam, że wyróżniając skansen
Miejskiej Architektury Drewnianej jury
podjęło słuszną decyzję, bo jest to
miejsce absolutnie wyjątkowe –
stwierdziła. Spacerując jedną z dwóch
uliczek łódzkiego parku etnograficznego, turyści zainteresowani tą nową
atrakcją turystyczną Łodzi mogą obejrzeć kościółek ewangelicki 1848 roku
przeniesiony z Nowosolnej, pięć domów rzemieślniczych i willę letniskową z ul. Scaleniowej. AÂ
 POLSKA PROMOWANA W KANADZIE. Kanadyjski touroperator Panorama Travel & Tours specjalizujący
się w organizowaniu wyjazdów do
krajów Europy Centralnej, w tym do
Polski, przedstawił w Toronto swój
najnowszy katalog na 2009. Prezentacja, która odbyła się 12 lutego tego
roku, zgromadziła ponad 80 przedstawicieli kanadyjskich biur podróży. Na
uczestników czekały przygotowane
specjalnie dla nich specjały polskiej
kuchni i występ polonijnego zespołu
Radość. Tego dnia atrakcje turystyczne Polski wśród kanadyjskich
agentów promował również ośrodek
POT działający na terenie USA i Kanady. AÂ
 PRZEDSTAWICIELE ALBA¡SKIEJ
BRAN˚Y TURYSTYCZNEJ Z WIZYTÑ
W POLSCE. Polska Izba Turystyki zorganizowała study tour albańskiej branży turystycznej odbywający się od 20
do 24 lutego 2009 roku. – Spotkanie
jest wynikiem porozumienia podpisanego trzy lata temu przez PIT i Albańską Izbę Turystyki – mówi Józef Ratajski, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.
– Dwa lata temu polscy touroperatorzy
byli z podobną wizytą w Albanii – dodaje. Udział w study tourze potwierdziło 30 touroperatorów i 6 burmistrzów
gmin związanych z branżą turystyczną.
Goście z Albanii zwiedzą Śląsk, Kraków i Warszawę. Na 21 lutego przewidziano wizytę na targach Intourex w
Sosnowcu, a na poniedziałek 23
lutego, na godzinę 17 organizatorzy zaplanowali konferencję w Hotelu Gromada. AÂ
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Intourex | Bankiet w stylu PRL-u na otwarcie imprezy

Targi godne Âlàska
Jaga Kolawa

K

iełbaski Êlàskie spod lady, wódka na kartki, pokaz archiwalnych kronik filmowych, socjalistyczne propagandowe plakaty,
uroczyste rozdanie papieru toaletowego, a przy wejÊciu kontrola prowadzona przez połàczone bratnie siły
MO i ZSMP – takie niespodzianki
czekały na wystawców sosnowieckich
targów Intourex 2009 zaproszonych
na uroczysty bankiet z okazji otwarcia
drugiej edycji imprezy. – Tyle si´ mówi o kryzysie dookoła, ˝e postanowiliÊmy nawiàzaç do niego w ˝artobliwy
sposób – tłumaczy pomysł bankietu
mened˝er projektu Joanna Janusz. –
Wielu wystawców pami´ta i wspomina czasy prawdziwego kryzysu lat 80.
Pomysł socprzyj´cia spodobał si´ goÊciom, prawie 150 osób z Polski i zagranicy bawiło si´ wspólnie przy muzyce z lat 60.-80. do północy. Zanim
uczestnicy przyj´cia mogli przystàpiç
do biesiadowania i taƒca, czekała na
nich cz´Êç oficjalna. – To historyczna
chwila – podkreÊlał w swoim wystàpieniu Tomasz Raczyƒski, prezes
spółki Kolporter Expo, właÊciciela
Centrum Targowo-Wystawienniczego
Expo Silesia – po raz pierwszy nagradzamy „przodowników pracy”. Pamiàtkowe medale, dyplomy i obowiàzkowy czerwony goêdzik otrzymało kilku wystawców. W kategorii najlepszy produkt turystyczny wyró˝niono Grup´ Atlas z ˚or za rejsy wycieczkowe oraz Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce. Za najciekawszà ekspozycj´ na targach uznano stoisko Magyar Turizmus Zrt. z W´gier, a za najbardziej interesujàcà form´ prezenta-

Przy wejściu na gości czekała kontrola prowadzona przez połączone bratnie siły M.O. i ZSMP.

cji propozycj´ targowà Âlàskiej Organizacji Turystycznej z Katowic. – Ta
Êwiecka tradycja b´dzie kontynuowana – mówi Joanna Janusz, mened˝er
targów. – Mamy coraz pi´kniejsze stoiska, bardzo dobrze przygotowane.
Wystawcy dbajà o zwiedzajàcych,
przygotowujà nie tylko ulotki, ale
tak˝e dodatkowe atrakcje: konkursy,
ofert´ zni˝ek, zabawy i degustacje.
Pragniemy to doceniç i nagrodziç najlepszych. „Targi godne Âlàska” to
motto marki Expo Silesia, chcemy, by
Intourex był najwa˝niejszym i najwi´kszym spotkaniem bran˝y turystycznej w południowej Polsce.
Międzynarodowe Targi Turystyki,
Rekreacji i Wypoczynku Intourex,
Sosnowiec, 21 02.09 r.

Zanim uczestnicy przyjęcia mogli przystąpić do biesiadowania i tańca,
wzięli udział w części oficjalnej.

DOT | Nagrodzono laureatów konkursu „Najlepsze DolnoÊlàskie 2008”

Starwood | Ofert´ sieci prezentowano równie˝ goÊciom z bran˝y

Najlepsi w regionie wyró˝nieni

Odrobina luksusu wieczorem

Podczas Mi´dzynarodowych Targów
Turystycznych Wrocław 2009 nagrodzono najciekawsze inicjatywy majàce
na celu promocj´ atrakcji województwa dolnoÊlàskiego.

P

odczas uroczystej ceremonii, zorganizowanej 6 lutego przez DolnoÊlàskà Organizacj´ Turystycznà,
doceniono zarówno podmioty turystyczne, jak i regionalne atrakcje. W
kategorii „Najciekawsza Atrakcja
Regionu – Wydarzenie/Impreza
2008” nagrodzono dwóch laureatów.
Wyró˝niono budzàcà coraz wi´ksze
zainteresowanie Gliniad´, swoisty
happening, podczas którego turyÊci
odwiedzajàcy Bolesławiec w trakcie
Âwi´ta Ceramiki mogà zanurzyç si´
w glinie i przemieniç w ˝ywe posàgi.
Certyfikat otrzymał tak˝e Mi´dzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi organizowany od XIX wieku na terenie
Kowar. Za Najciekawszà Atrakcj´
Regionu w kategorii Gospodarstwo
agroturystyczne uznano poło˝onà w

Wyróżniono budzącą coraz większe
zainteresowanie Gliniadę

Doceniono zarówno podmioty
turystyczne, jak i regionalne atrakcje

Lasocinie Cichà Wod´ oferujàcà
swoim goÊciom mo˝liwoÊç udziału w
dodatkowych imprezach (np. Przeglàdzie Kina Niezale˝nego), natomiast Unikalnym Produktem Turystycznym Regionu obwołano Dolin´
Ogrodów i Pałaców, atrakcyjnà dla
turystów ze wzgl´du na zabytkowe
zespoły pałacowe i dworskie Kotliny
Jeleniogórskiej.
WÊród zwyci´zców znaleêli si´
tak˝e: Zamek Kliczków – nowoczesne centrum konferencyjno-wypoczynkowe w zabytkowej lokalizacji,
Szkolne Schronisko Młodzie˝owe w
KroÊnicach, Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdroju, Karczma Lwowska we Wrocławiu, touroperator
WrocławCityTour.pl, Koszyk Produktów Lokalnych w ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca” oraz
Marian Hawrysz, szef lubiàskiego
oddziału PTTK. JD

Zarówno wieloletnià histori´, jak i nowoczesnoÊç hoteli grupy Starwood
mo˝na było podziwiaç podczas zorganizowanego przez nià spotkania.

Liliana Olchowik

W

Sali balowej hotelu Sheraton w
Warszawie nikt nie mówił o kryzysie. Wieczorem 11 lutego zebrali si´ tu
wytworni goÊcie, by posłuchaç o pot´dze Starwood Hotels and Resorts (900
obiektów w stu krajach), choç to spółka notowana na nowojorskiej, prze˝ywajàcej ci´˝kie chwile, giełdzie.
Zgromadzonych goÊci powitał Siegllinde Willing, dyrektor sprzeda˝y i marketingu konsorcjum w Polsce, zapowiadajàc dalsze inwestycje Starwood w ró˝nych cz´Êciach Êwiata – tak˝e w naszym
kraju. Z kolei Agnieszka Róg Skrzyniarz przy pomocy paru rekwizytów
(walizka plus boy hotelowy) oraz srebrnego ekranu przywołała bogatà histori´

tej hotelowej pot´gi. Choç wszystko zacz´ło si´ od luksusowego St. Regis na
Manhattanie, najstarszym hotelem grupy jest warszawski Bristol, który pierwszego goÊcia powitał w listopadzie 1901
roku. Było wi´c o czym opowiadaç: w St.
Regis stawała odwiedzała sama Marlena Dietrich, W Hotels (zwane te˝ hotelami „Wow!”), wyró˝niajàce si´ nowoczesnym wystrojem to obecnie ulubiona
sieç Toma Cruise’a. W sumie Starwood
ma osiem sieci, a ka˝da z nich swojà indywidualnoÊç i swojà grup´ docelowà.
Prezentacji i póêniejszym rozmowom
przy bufetach i winie towarzyszyły dyskretne standardy jazzowe i rozrywkowe w
wykonaniu zespołu Tamerlane. Mo˝na
było si´ popławiç w atmosferze luksusu.
WÊród zgromadzonych goÊci pojawili si´
równie˝ przedstawiciele bran˝y, m.in. Tadeusz Milik z Furnel Travel, do grudnia
2008 prezes mazowieckiego oddziału PIT.
Starwood Hotels, 11.02.2009, Warszawa

