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Konkurs na folder promocyjny – Róża
Regionów rozstrzygnięty. strony 9-11

Biura. Zimowe wahania
Sprzeda˝ wyjazdów do ciepłych
krajów zimà wymaga stosowania
szczególnej strategii. strona 3
MARKETNIG
Polacy rezerwują coraz wcześniej. Na rynku pojawiły się już oferty na sezon letni 2012. Tak wczesne
wprowadzenie programu do sprzedaży to odpowiedź na
zapotrzebowanie rynku.
strona 4

BIURA
Więcej efektywności w brytyjskim TUI. Organizator restrukturyzuje swoją sieć sprzedaży. Wkrótce
pojawi się nowy system rezerwacyjny, który poprawi
strona 5
wskaźnik lojalności klientów.
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Przyjazdówka chce
nowej ustawy
Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych bublem prawnym? Jej twórcy nie uwzględnili firm zajmujących się
turystyką przyjazdową. strona 13-15

Grecja pogrąża się w chaosie
Niestabilna sytuacja greckiego rządu jest zapowiedzią głębokiej recesji nie tylko w Europie, ale i na świecie.
Maria Kilijańska

W

yczekiwane w napi´ciu
ustalenia unijnych polityków wzbudziły fal´ optymizmu na rynkach finansowych.
Jednak zaskakujàca decyzja premiera Grecji Jeorjosa Papandreu
o przeprowadzeniu referendum,
spowodowała, ˝e indeksy giełdo-

we gwałtownie spadły i nic nie
wskazuje, ˝e w najbli˝szym czasie
pójdà w gór´.
Na szczycie w Brukseli przedstawiciele paƒstw strefy euro ustalili redukcj´ długu Grecji o 100
mld euro z 50-proc. stratami dla
posiadaczy greckich obligacji. JednoczeÊnie zatwierdzono zwi´kszenie pakietu pomocy dla Aten i tym
samym oddalenie wizji bankruc-

Wydarzenie

Ministrowie G20
o turystyce

MARKETNIG

Japonia odbudowuje branżę turystyczną. Bilans
ekonomiczny japońskiej gospodarki w dziedzinie turystyki jest ujemny. Odbudowując kraj po trzęsieniu ziestrona 12
mi, tamtejszy rząd chce to zmienić.
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Zadośćuczynienie za odwołany lot. Nie wystarczy, że samolot wystartuje – ważne, aby doleciał. Jeśli zawróci, będzie to równoznaczne z odwołaniem lotu. Klienci będą
strona 16
mogli się domagać zadośćuczynienia.
Kolej zapłaci. Weszła w życie nowelizacja Ustawy o
transporcie kolejowym. Wprowadza ona zakaz naruszania zbiorowych interesów pasażerów w zakresie stanstrona 17
dardu usługi.
Dzieci pod ochroną. PE przyjął dyrektywę, której celem
jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Nowe regulacje mają przeciwdziałać m.in. turystyce sekstrona 17
sualnej.

Frederic Lefebvre: Musimy przekonać
decydentów o znaczeniu turystyki.

S

zefowie resortów turystyki, uczestniczàcy w trzecim Spotkaniu Ministrów T20,
wezwali decydentów do włàczenia turystyki
do strategii wspierania gospodarki. Na spotkaniu przyj´to deklaracj´, która wzywa
członków G20 do poruszania kwestii zwiàzanych z turystykà w trakcie kolejnych
szczytów. – Musimy przekonaç decydentów
o znaczeniu turystyki – mówi Frederic Lefebvre, Minister Turystyki Francji. Debata
wskazała na efekt mno˝nikowy turystyki na
inne sektory gospodarki w odniesieniu do
produkcji, zatrudnienia i handlu.
Celem T20 jest promowanie znaczenia
turystyki w strategiach o˝ywienia gospodarczego. Kolejne posiedzenie T20 odb´dzie
si´ w Meksyku w maju 2012 roku. MG
25 października, Paryż, Trzecie Posiedzenie T 20

czaç upadłoÊç kraju, zaprzepaszczenie wszystkich prób ratowania
Grecji i destabilizacj´ strefy euro o
dalekosi´˝nych skutkach.
Teraz jednak los referendum i
greckiego premiera wisi na włosku.
W najbli˝szym czasie rzàd Grecji
zostanie oceniony w głosowaniu
nad wotum zaufania.
>> strona 8

PART | Prokuratura przygotowuje akt oskar˝enia

Odnalezione 4 miliony
Dobiega finału jedna ze spraw dotyczących malwersacji pieniężnych na szkodę PART SA. Prokurator zakończył dochodzenie wobec księgowej spółki Elżbiety L. i do końca października
miał skierować do sądu akt oskarżenia.
rzypomnijmy: w piàtek, 30 kwietnia 2010 r.
na brzeg Wisły w okolicach warszawskich
Młocin wyszła przemoczona El˝bieta L. Zeznała policji, ˝e razem ze współpracownicà z
działu ksi´gowoÊci PART SA skoczyła do rzeki w celu samobójczym. Przyczynà desperackiego kroku była defraudacja pieni´dzy, której
dopuÊciły si´ w zatrudniajàcej je firmie. W wypadku El˝biety L. zwyci´˝ył instynkt przetrwania. Ciało drugiej ksi´gowej, Ewy J., wyłowiono
z rzeki pod Warszawà tydzieƒ póêniej.
Dochodzenie trwało półtora roku, poniewa˝
przez wiele miesi´cy stan psychiczny El˝biety
L. nie pozwalał na jej przesłuchanie, a dokumentacja finansów spółki PART okazała si´

AZJA

WT praktyczne prawo

twa paƒstwa, które byłoby druzgoczàce dla europejskich banków.
Dzi´ki przyj´tym rozwiàzaniom
paƒstwa Eurolandu chciały ratowaç swojà walut´ i gospodark´
UE. Jednak Grecja nie chce przyjàç daleko idàcego programu
oszcz´dnoÊci. Według sonda˝y
około 60 proc. Greków odrzuca
plany reform. Analitycy ostrzegajà, ˝e greckie „nie” b´dzie ozna-

P

Województwo podkarpackie w trójwymiarze. Pod
hasłem „Podkarpacie – przestrzeń otwarta” zrealizowano spoty reklamujące region. Jeden zrobiono z wykorzystaniem 3D oraz Moving Time Lapse. strona 7

Zdobądź klientów e-mailem. 44 proc. internautów
sprawdza e-mail na bieżąco, a 40 proc. robi to jeszstrona 18
cze przed umyciem zębów.

PIT. Utworzyç ministerstwo turystyki.
Po kongresie PIT, jej członkowie sà
rozgoryczeni brakiem zainteresowania
ze strony władz kraju.
strona 6

UE | Sytuacja w Grecji destabilizuje całà europejskà gospodark´

TARGI
Pokazaliśmy się na Ukrainie. Warto poświęcić
uwagę na prezentację Polski na Ukrainie. Z takiego
założenia wyszli organizatorzy polskiego stoiska na Mięstrona 7
dzynarodowym Salonie Turystycznym.

Czy wprowadzenie gwarancji
dla agentów podwyższy
jakość ich pracy?
NIE. Lepszym pomysłem jest powstanie funduszu gwarancyjnego. – Janusz Molus, z Biura
Ubezpieczeń Turystycznych,
TU Europa SA.
strona 4

cz´Êciowo zniszczona, a cz´Êciowo zafałszowana. Jej odtwarzanie zaj´ło nowemu zarzàdowi
ponad rok, a w cz´Êci dotyczàcej spółek córek
PART, nadzorowanych przez wiceprezesa Janusza P., jeszcze nie zostało sfinalizowane.
Szybciej zakoƒczono wyprowadzaç na czyste
wody ksi´gowoÊç z ostatnich kilku lat działania
zarzàdu PART SA pod kierownictwem Anny
Somorowskiej, co pozwoliło na postawienie zarzutów El˝biecie L.
Jak nas poinformował rzecznik prokuratury okr´gowej, wykazano przywłaszczenie przez
ksi´gowe sumy 4 mln zł. El˝bieta L. przyznaje
si´ do winy i w skierowanym do prokuratury
piÊmie wnioskuje o dobrowolne poddanie si´
karze. Jej wnioskiem dołàczonym przez prokuratora do aktu oskar˝enia zajmie si´ sàd.
Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e jeszcze
w tym roku jedna z dwóch głoÊnych spraw dotyczàcych nadu˝yç w PART SA znajdzie swój
finał. LOK

Rynek | Nowy gracz wkracza do bran˝y

Triada negocjuje z kolejnym inwestorem
Pojawił się nowy inwestor zainteresowany dokapitalizowaniem Triady.

EFH zajmuje si´ działalnoÊcià inwestycyjnà
w sektorze nieruchomoÊci, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nieruchomoÊci turystycznych.
uropejski Fundusz Hipoteczny zaJej głównym akcjonariuszem jest Jadeklarował ch´ç nawiàzania współcek Waksmundzki, prezes JW Projan
pracy z polskim touroperatorem. Do
SA. 10 proc. akcji posiada te˝ dubajtej pory EFH nie współpracował z biuski fundusz Al Saad Alternative Carami podró˝y przy sprzeda˝y miejsc w
pital Investments Ltd. EFH
zysku operacyjneswoich hotelach.
inwestuje w nieruchomoÊci, apartaAni prezes Triady Piotr Zawistow- go osiągnęła
menty wakacyjne i grunty inwestycyjski, ani Riad Bekkar, prezes zarzàdu, grupa EFH
ne. EFH SA osiàga przychody
nie potwierdzajà, ˝e chodzi właÊnie o w 2010 r.
z tytułu działalnoÊci hotelarskiej, najTriad´. Wiadomo natomiast, ˝e EFH
mu budynków biurowych i sprzeda˝y
prowadzi negocjacje z jednym z najgruntów inwestycyjnych. Zgodnie ze
wi´kszych graczy w polskiej bran˝y, a tak˝e z
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
grupà budowlano-inwestycyjnà z Emiratów
w pierwszym półroczu zysk, jaki osiàgn´ła gruArabskich Al Habtoor Group.
pa kapitałowa, wynosił prawie 11 mln zł. MZ

E

24 mln zł
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LOGICZNIE RZECZ BIORĄC

Płynna atrakcyjnoÊç

U

nijne pieniądze podobno spożytkowujemy na medal, ale na co? Mogę się
założyć, że pod tytułem „atrakcje turystyczne” najwięcej nabudowaliśmy
aquaparków. Park wodnych rozrywek stał się marzeniem każdej gminy. Kiedy
Amerykanie mieli zainstalować antyrakietową bazę na lotnisku w Redzikowie
pod Słupskiem, miejscowa społeczność, czując się wystawiona na cel, zażądała rekompensaty. Jakiej? Aquaparku! Jakby w razie ataku terrorystycznego wystarczyło zanurkować w basenie.
Obama zastopował inwestycję w amerykańskie bazy w Polsce, ale nie w Park
Wodny w Redzikowie, który działa. Podobny już powstaje w Ustce. Tylko trochę
dalej na zachód leży Aquapark Panorama Morska w Jarosławcu – reklamował
się szeroko na TT Warsaw. Trzy parki wodne w promieniu kilkunastu kilometrów,
w regionie, gdzie i nadmorskie plaże, i dostatek jezior, a sezon trwa raptem dwa
miesiące?! Przez pozostałe 10 miesięcy baseny i zjeżdżalnie pozostają do wyłącznej dyspozycji tubylców. Mogą sobie przebierać między luksusem w Jarosławcu, zabawą w Redzikowie albo (już wkrótce) uzdrowiskowymi walorami
basenów w Ustce. By utrzymać wszystkie te wodne atrakcje, wręcz powinni
moczyć się w basenach dzień w dzień.
Pruszków ma dla odmiany kryty tor kolarski. Zbudowano go z użyciem nowoczesnych technologii za wiele milionów złotych. Spełnia wszelkie warunki wymagane przy organizacji imprez najwyższej rangi, jak choćby mistrzostwa Europy w
kolarstwie torowym. Ile takich imprez Pruszków (żadna kolarska potęga) może
gościć w ciągu roku? Jedną? A przez cały rok temperatura w hali nie może spaść
poniżej 20˚C, ze względu na użytą tu egzotyczną wykładzinę. Obawiam się, że
wkrótce dumne ze swych inwestycji samorządy zmierzą się z szarą rzeczywistością: zbudować to pestka, ale utrzymać – to już nie lada sztuka.

LISTOPAD
17–18.11.2011 – Konferencja naukowa: „Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie”, Wrocław, organizator:
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki,
www.zgrit.uni.wroc.pl
19–20.11.2011 – 4. Forum Europa Nostra. Lasy w Europie – turystyka – gospodarka – ekologia, Kozi Gród, gm. Przywidz, organizator: stowarzyszenie Akademia Europa Nostra, Instytut
Badawczy Leśnictwa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku oraz Akademia Morska w Gdyni, www.academiaeuropanostra.pl
23–25.11. 2011 – V Międzynarodowy Kongres Turystyczny Peniche (Portugalia), Wizerunek i Zrównoważony Rozwój Destynacji
Turystycznych, www.citurismo.ipleiria.pt
25.11.2011 – Konferencja „Tendencje w turystyce międzynarodowej, ich wpływ na turystykę w Polsce”, Warszawa, organizator: Almamer WSE w Warszawie i POT
30.11.2011 – Konferencja: Bezpieczny hotel – oczekiwania i
wyzwania wobec Euro 2012, organizatorzy: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Instytut Wiedzy i Umiejętności
wspólnie z Biurem Ochrony Rządu, Komendą Główną Policji oraz
Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Warszawa

Liliana Olchowik
POD KONTROLĄ

GRUDZIEŃ
1.12.2011 – IX Targi Pracy, organizator: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, www.awf.poznan.pl
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1–2.12. 2011 – Posiedzenie Przedstawicieli Europejskiego
Zrzeszenia Biur Podróży ECCTA, Dubrownik, organizator: Europejskie Zrzeszenie Biur Podróży ECCTA

W

świecie turystyki obok szczęśliwych siódemek jest także wiele trójek.
Mamy trzystopniowy system promocji turystyki LOT – ROT – POT
z trzema prezesami, na trzech rynkach zagranicznych trwa kampania promocyjna POT, działają trzy fora – Turystyki Przyjazdowej, Informacji Turystycznej i ROT, jest także LOT „Trzech Rzek”, Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot
razem się promują i konkurują jednocześnie, mamy „Weekend z Radiową
Trójką”, wykorzystujemy techniki 3D, zamiast proturystycznej autostrady A3
mamy drogę ekspresową S3 łączącą trzy województwa, a wiele obiektów
bazy noclegowej ma w nazwie „3” i posiada 3*, ale i są takie na tróję. Także polskim przewodnikom przyznajemy trzy klasy uprawnień, a studentów dla
turystyki szkolimy na trzyletnich studiach licencjackich.
Niech każdy przyzna ocenę komu i czemu chce w turystyce, ale sam sobie
też niech wystawi wcześniej odpowiedni stopień!
A mi się marzy nie tylko piątka, ale siódemka, a nie jedynie trójka dla niektórych elementów polskiej turystyki! Wszyscy musimy się pouczyć, popracować i powalczyć wspólnie o lepsze oceny oraz przejście do wyższej klasy.

7.12.2011 – Konferencja naukowa: „Teoria i praktyka usług
turystycznych”, Poznań, organizatorzy: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
8–11.12.2011 – Targi Cavaliada, Poznań, organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, www.cavaliada.pl
12.12.2011 – odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby
Turystyki, Warszawa, organizator: Polska Izba Turystyki
15–16. 12. 2011 – Konferencja interdyscyplinarna: Kultura w
epoce migracji, Kraków, organizator: Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wojciech Fedyk
STYCZEŃ
13–16.01.2012 – Międzynarodowe Targi Turystyczne Ferien-Messe, Wiedeń, organizator: Reed Messe Vien, www.ferien-messe.at
19 – 22.01.2012 – Międzynarodowe Targi Turystyczne Matka, Helsinki, organizator: The Finnish Fair Corporation, www.matkamessut.fi, info.scan@pland.travel

PATRZĄC Z BOKU

Wàtpliwa promocja

N

iedawno na facesbookowym profilu nowojorskiego biura Polskiej Organizacji Turystycznej pojawiła się seria plakatów promujących Mazury. Zdjęcia przyrody, ciekawych miejsc i miasteczek miały zachęcać internautów do
głosowania na region w plebiscycie na Nowe Siedem Cudów Świata. Faktycznie, niektóre widoki zapierały dech w piersiach, czego nie można powiedzieć już
o zamieszczonym na layoucie sloganie. Jego koncepcja opiera się na porównaniu Krainy Wielkich Jezior do znanych destynacji turystycznych i brzmi trochę
inaczej w zależności od zdjęcia, na którym się pojawia. Zaczyna się od słów
„To Mazury, nie ...” i tu dalej wstawić należy Amazonię, Meksyk, Australię, Holandię, Alaskę, Hiszpanię, Finlandię, Włochy i Chorwację. Zamysł pokazania
różnorodności Mazur jest na pewno ciekawy, po co jednak porównywać polski cud natury z innymi destynacjami turystycznymi świata? Czy Polska jest na
tyle mocnym kierunkiem, że autorzy kampanii przekonani są o wygranej naszego kraju w starciu z destynacjami o ugruntowanej pozycji? Zanim zastosuje się
reklamę porównawczą, warto przeanalizować jej plusy i minusy. Pamiętać trzeba, że tego typu promocja sprawdza się wtedy, gdy zasadniczy produkt jest
lepszy od konkurenta. Nie można też zapominać, że taka reklama buduje świadomość, w tym wypadku obu przywoływanych miejsc. Po co więc wydawać
pieniądze na promowanie innych, czy nie lepiej skupić się na sobie?

19–23.01 2012 – Międzynarodowe Targi Turystyczne Fitur,
Madryt, organizator: IFEMA International, www.ifema.es
27–29.01.2012 – II Edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych ITM Warsaw, Hala Expo XXI, Warszawa, organizator: Fairex, www.itm-warsaw.pl
31.01–01.02 2012 – e-Travelforum – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce sprzedaży produktów turystycznych w internecie, Warszawa, organizator: Open Sky
System and Services, www.e-travelforum.pl

ważne terminy

Marzena German

MINĄŁ TERMIN
11 listopada – minął termin głosowania na Wielkie Jeziora Mazurskie w międzynarodowym konkursie szwajcarskiej fundacji 7Wonders na Nowe Siedem Cudów Natury.
WAŻNE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
1-2.12. 2011 – Posiedzenie Przedstawicieli Europejskiego Zrzeszenia Biur Podróży ECCTA , organizator: Europejskie Zrzeszenie Biur Podróży ECCTA, Dubrownik
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rubel rosyjski 1 RUB
0,0204 USD 
rupia indyjska 1 INR
szekel izraelski 1 ILS
0,2739 USD 

0,0235 EUR bz
0,5058 EUR 
0,0898 EUR 
0,7522 EUR 
0,0932 EUR 
0,7154 EUR 
0,8227 EUR 
0,0033 EUR 
0,1213 EUR 
1,1599 EUR 
0,0903 EUR 
0,0093 EUR 
0,1139 EUR 
0,0398 EUR 
0,1345 EUR 
0,0063 EUR bz
0,1291 EUR 
0,1103 EUR 
0,1335 EUR 
0,2300 EUR 
0,5089 EUR 
0,4086 EUR 
0,2898 EUR 
1,4207 EUR 
0,2671 EUR 
0,1711 EUR 
0,0536 EUR 
0,0001 EUR bz
0,4163 EUR 
0,0237 EUR 
0,0147 EUR 
0,1982 EUR 

ZMIANY KURSÓW 02.11
1 euro

1 dolar USA

3,1672 4,3762
PLN

PLN

3.11 paliwa
KRAJ
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wlk. Brytania
Włochy

WALUTA
EUR
EUR
BYR
BGN
HRK
CZK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
LTL
LVL
EUR
NOK
EUR
RUB
RON
EUR
EUR
CHF
SEK
TRY
UAH
HUF
GBP
EUR

E 95
1,40
1,58
4590
2,41
9,71
34,20
12,29
1,27
1,55
1,55
1,65
1,32
1,67
1,49
235,90
4,56
0,91
1,53
14,01
1,57
29,09
5,43
1,47
1,32
1,74
13,98
4,33
10,45
400,00
1,35
1,59

ON
1,39
1,50
4860
2,49
9,24
34,40
11,61
1,31
1,37
1,42
1,48
1,31
1,43
1,43
235,90
4,33
0,94
1,45
13,58
1,44
26,70
5,53
1,36
1,27
1,85
14,49
3,85
9,65
391,00
1,40
1,48

1-31.10 lotniska
LICZBA ODPRAWIONYCH OSÓB

Bydgoszcz-Szwederowo, im. I. Paderewskiego
23 017
Katowice-Pyrzowice
197 586
Kraków-Balice, im. Jana Pawła II
278 521
Szczecin-Goleniów, im. NSZZ Solidarność
22 900
Warszawa-Okęcie, im. F. Chopina
818 000
Wrocław-Starachowice, im. M. Kopernika
144 753
Źródło: dane statystyczne portów lotniczych,
www.prtl.pl
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Branża turystyczna
Biura | W okresie jesienno-zimowym touroperatorzy przerzucajà cz´Êç ryzyka na linie lotnicze

Zimowe wahania wymuszajà lepszà strategi´
Sezon zimowy to trudny okres dla biur
specjalizujących się w organizacji wypoczynku w ciepłych destynacjach. Co
prawda pracy przy realizacji świadczeń
jest mniej, za to sinusoida sprzedaży
zmienia się bardziej dynamicznie niż latem. I to właśnie ta dynamika stawia
touroperatorów przed koniecznością
umiejętnego dostosowania podaży do
popytu.

Marzena German

K

iedy lato dobiega koƒca, biura
podró˝y nieposiadajàce w ofercie
produktu narciarskiego koncentrujà si´ na sprzeda˝y wycieczek do zaledwie kilku destynacji. Ciepły
program zimowy jest okrojony w porównaniu z letnim, wÊród propozycji
królujà Egipt, Wyspy Kanaryjskie,
Maroko, Cypr i Tunezja. Coraz wi´cej
biur oferuje tak˝e wakacje w destynacjach egzotycznych, gdzie sezon zaczyna si´ właÊnie wtedy, kiedy u nas
nastaje zima. W tym segmencie widaç
zwi´kszajàce si´ zainteresowanie Polaków. Przykładem mo˝e byç Dominikana. Tylko do sierpnia 2011 r., a wi´c
jeszcze przed rozpocz´ciem właÊciwego sezonu turystycznego na Karaibach, kraj ten odwiedziło 5200
naszych rodaków, co oznacza wzrost
na poziomie ok. 30 proc. Leila Boasier-Budecker, dyrektor Organizacji
Turystycznej Republiki Dominikany
(OTRD) na Europ´ Wschodnià, szacuje, ˝e liczba ta mo˝e zwi´kszyç si´
do 6,5, a nawet 7 tys. turystów z Polski. Touroperatorzy wysyłajà klientów
tak˝e do Wenezueli, Meksyku oraz w
kierunki azjatyckie. Mimo to ciepła zima odpowiada za stosunkowo niewielki procent rocznego obrotu.

Ograniczyć ryzyko
Jednak to nie sam dobór dobrze
sprzedajàcych si´ kierunków przysparza problemów. Dla organizatorów
wi´kszym wyzwaniem staje si´ umiej´tne dopasowanie liczby miejsc w samolotach do faktycznych potrzeb
rynku. Najgorszymi okresami sà poczàtek grudnia, póêniej sytuacja po-

Semir Hamouda: W mało intensywnym
okresie zimowym jeden samolot obsługuje np. dwa lotniska wylotowe.

Maciej Madej: Więcej miejsc kontraktujemy na kierunkach, w których jesteśmy
mocni, np. Wyspy Kanaryjskie.

prawia si´ na Bo˝e Narodzenie i sylwestra. Nieêle jest tak˝e w okresie ferii zimowych, szczególnie ˝e łàcznie
trwajà one w Polsce ok. półtora miesiàca. Nast´pnie touroperatorzy stajà
przed koniecznoÊcià uporania si´ z
marcem, tu jednak na poziom rezerwacji wpływ ma termin Êwiàt wielkanocnych. Wtedy wskaêniki sprzeda˝y
nieco si´ podnoszà. Dalej trzeba przetrwaç do maja – majówka to ju˝ tradycyjnie Êwietny start do udanej
sprzeda˝y lata, a im wi´cej długich
weekendów, tym lepszy obrót. Touroperatorzy ró˝nie radzà sobie z zimà.
Niektórzy zmniejszajà bloki miejsc, inni w ogóle rezygnujà ze sprzeda˝y w
najtrudniejszym okresie. Przedstawiciele bran˝y mówià, ˝e wahania w liczbie rezerwacji mi´dzy najgorszym a
najlepszym momentem zimy si´gajà
nawet 70 proc. – Ju˝ drugi raz z rz´du
ograniczamy swój program zimowy –
mówi Grzegorz Karolewski, dyrektor
generalny Oasis Tours. – I choç w
pierwszym roku pojawiały si´ spekulacje na temat naszej kondycji finansowej, decyzj´ o ponownym wstrzymaniu
sprzeda˝y w listopadzie i w grudniu
podj´liÊmy Êwiadomie. Nie chcemy w
najtrudniejszych tygodniach goràczkowo obni˝aç cen – tłumaczy Karolewski. – Z ofertà ruszamy w styczniu na
ferie zimowe – konkluduje szef Oasis
Tours.

sprzedaje produkt czarterowy przez
cały sezon. Zarzàdzanie ryzykiem
oznacza w tym wypadku inny ni˝ na lato rodzaj umów z przewoênikami. –
Zimà kontraktujemy miejsca w samolotach na zasadzie umowy z dostawcà
usług, co pozwala uniknàç zbyt wysokiego ryzyka w przypadku niskiego zainteresowania produktem – mówi
Maciej Madej, dyrektor ds. produktu
w Neckermann Polska. Allotment pozwala oddaç przewoênikowi niesprzedane miejsca na kilkanaÊcie dni przed
wylotem. Terminy zwolnienia bloków
uzale˝nione sà od konkretnych kierunków, Êrednio wynoszà 14 dni. –
Jednak cena zakupu miejsc w takiej
formule jest wy˝sza ni˝ w przypadku
gwarancji, dlatego te˝ chcàc zachowaç
konkurencyjne ceny, cz´Êç kosztów
bierzemy na siebie. Z drugiej strony
dzi´ki tej formie kontraktowania nie
musimy stawaç do goràczkowej walki
na najtaƒsze ferie i nie sprzedajemy
ofert poni˝ej kosztów – podkreÊla Madej.

Dogadać się z przewoźnikiem
W Neckermannie zimowa sprzeda˝
stanowi 20 proc. całkowitego obrotu
rocznego, przy czym kierunki ciepłe to
40 proc. sprzeda˝y. Touroperator

Postawić na właściwy kierunek
Kolejnym sposobem na ograniczenie ryzyka jest specjalizacja. – Wi´cej
miejsc kontraktujemy na kierunkach,
w których jesteÊmy mocni. W naszym
przypadku sà to na przykład Wyspy
Kanaryjskie. W biznesie turystycznym
chodzi przecie˝ o zarabianie pieni´dzy, a nie nerwowe zwi´kszanie udziału w rynku – podsumowuje Madej.
Innà taktyk´ przyjàł Sun & Fun. – W
okresie zimowym jeden samolot obsługuje np. dwa lotniska wylotowe –
mówi Semir Hamouda, prezes Sun &

Fun. Rozwiàzanie to dla klienta oznacza mi´dzylàdowanie, dla touroperatora mo˝liwoÊç zapełnienia samolotu
pasa˝erami pochodzàcymi z ró˝nych
regionów Polski. By jeszcze bardziej
ograniczyç ryzyko, Sun & Fun kupuje
przeloty na okres zimowy na zapytanie. Przy opracowywaniu produktu zimowego szczególnà uwag´ trzeba
zwróciç na prawidłowe okreÊlenie
przeci´tnego dla całego sezonu obło˝enia samolotu na danym kierunku.
Nie jest bowiem tajemnicà, ˝e czasem
uda si´ go wypełniç w 100 proc., kiedy
indziej jedynie w 40, a w skrajnych
przypadkach tylko w 30 proc. To właÊnie dlatego touroperatorzy obliczajà
Êrednià cen´ biletu lotniczego dla całego sezonu w oparciu o ten wskaênik.
Zima to tak˝e moment, kiedy bud˝ety
na marketing wakacji czarterowych
drastycznie si´ zmniejszajà. – Wydatki
na promocj´ spadajà w tym czasie nawet o 90 proc. – informuje Hamouda.
W Neckermannie te˝ wydaje si´
mniej, choç w tym wypadku czartery
korzystajà na promocji produktu narciarskiego. – Reklamujàc wyjazdy w
góry, przypominamy klientom o ofercie do ciepłych krajów – konkluduje
Madej.
Klienci oczekujà, ˝e zimà b´dzie
taniej. I faktycznie ceny w hotelach
obni˝ajà si´, niestety nie zawsze dotyczy to kosztów przelotu. Miejsca w samolocie kupowane na zapytanie lub w
allotmencie sà dro˝sze ni˝ w przypadku czarteru, a to na pewno nie sprzyja
obni˝aniu cen. Nie doÊç, ˝e w okresie
słoty amatorów ciepłych pla˝ jest
znacznie mniej ni˝ latem, to jeszcze
trzeba walczyç z ryzykiem i wcale niemałymi kosztami zakupu usług. Kolejna zima przed nami. Touroperatorzy
ju˝ od kilku tygodni sprzedajà produkt
czarterowy, podkreÊlajàc zalety wypoczynku na rajskich pla˝ach bli˝szych i
dalszych destynacji. I jeÊli w tym okresie nie przydarzà si´ tak niespodziewane wydarzenia jak tegoroczne
zamieszki w Afryce Płn., prawdopodobnie wykresy sprzeda˝y pokryjà si´
z tymi z sezonu 2009/2010. Najgorzej
znowu b´dzie w poczàtkach grudnia.

Tour Salon | Zgodnie z naszymi przewidywaniami w tym roku Złoty Certyfikat trafił w r´ce Jurka Owsiaka

Certyfikaty POT rozdane w Poznaniu
W ramach konkursu nagrodzono 11 produktów, a najbardziej pożądany tytuł trafił do Przystanku Woodstock. Złoty
Certyfikat wręczono już po raz czwarty
w historii plebiscytu.

T

egorocznà uroczystoÊç wr´czenia
certyfikatów POT zorganizowano w
poznaƒskim hotelu Andersia. Gal´ rozdania nagród poprowadził Roman
Czejarek, dziennikarz Polskiego Radia
oraz członek kapituły w IX edycji konkursu na najlepszy produkt turystyczny.
WÊród goÊci byli członkowie jury:
m.in. El˝biet´ Wàsowicz-Zaborek,
wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Józefa Ratajskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki czy
Marcina Sienkowskiego z serwisu otoWakacje.pl. Na uroczystoÊci zabrakło
Rafała Szmytke, prezesa POT, który te-

Najbardziej pożądany tytuł trafił do Przystanku Woodstock

go wieczoru zach´cał do głosowania na
Mazury w konkursie na Siedem Nowych Cudów Natury. Po odbiór głównej nagrody, Złotego Certyfikatu POT,
nie przyjechał te˝ Jerzy Owsiak, szef
Przystanku Woodstock. W tym

roku, z 44 zgłoszonych produktów turystycznych, kapituła przyznała 11 Certyfikatów
Polskiej
Organizacji
Turystycznej oraz trzy wyró˝nienia. Nagrody otrzymali: Twierdza Srebrna Góra i Zespół Pocysterski w Krzeszowej,

Małopolski Festiwal Smaku i Małopolska WieÊ dla Dzieci, OpowieÊci z Narwi, Bieszczadzka Kolejka LeÊna,
Wojewódzki OÊrodek Sportu i Rekreacji Szelment, Magic Malbork Show,
Olandia, Stary Browar i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, a wyró˝nienia trafiły do
Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu,
KompleksuBasenowo-Termalnego
„Termy Uniejów” oraz Beskidzkiej 5.
W plebiscycie internetowym zwyci´˝ył
Szlak kajakowy Bug-Krzna, wygrywajàc kampani´ promocyjnà w portalach
grupy Allegro. SpoÊród oÊmiu atrakcji
zgłoszonych do Złotego Certyfikatu,
kapituła wybrała trzy nominowane do
nagrody głównej. Z nich wybrano właÊnie Przystanek Woodstock, co przepowiedziały „WiadomoÊci” w numerze
WT 20. MZ, MC

krótko
Zmienił się zarząd Ecco Holiday i
Ecco Travel. Nowym prezesem
spółek został Grzegorz Płókarz, do tej pory członek rady nadzorczej z ramienia
Asekuracji. W zarządzie pozostaje Piotr
Kociołek, dotychczasowy prezes Ecco
Holiday. Do zarządu dołączyła również Karolina Warzybok – Wietecha, odpowiedzialna za rozwój sieci sprzedaży.
Dotychczasowi członkowie – Radosław
Olek oraz Karol Marcińczak będą kontynuowali swoją pracę w Ecco Holiday i
Ecco Travel nadzorując podległe im dotąd
obszary. MZ

Ryszard Bonisławski dostał się do
Senatu. Startował z listy Platformy
Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr
24. Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi związał swoje życie zawodowe z rodzinnym miastem. – Mam
pewność, że zasiadając w Senacie będę
potrafił ponieść odpowiedzialność za decyzje ważne
dla nas wszystkich i jako
niestrudzony orędownik
Ziemi Łódzkiej otworzę
wszystkim serca i umysły
dla spraw naszego regionu
– przekonywał swoich wyborców. Ryszard Bonisławski jest z wykształcenia
filologiem polskim, ukończył
Uniwersytet Łódzki. Jest
przewodnikiem miejskim po tym mieście
oraz przewodnikiem terenowym po regionie łódzkim. Od 1994 r. prowadzi Filmową encyklopedię Łodzi w TVP Łódź, jest
autorem wielu artykułów, książek i przewodników poświęconych ojczystemu
miastu. MZ

Kolejne brytyjskie biuro kończy
działalność. Cadogan Holidays
ogłosiło na swojej stronie internetowej,
że od 1 listopada nie przyjmuje więcej rezerwacji. Jednocześnie zapewniło, że
wszystkie wykupione wycieczki zostaną
zrealizowane. Touroperator, organizujący
wyjazdy luksusowe, działał w oddziale
Bland Group, Airbourne Representation
Limited, razem z Teleticket i Skybreak. W
kwietniu ubiegłego roku zamknął swoje
biuro w Southampton i skoncentrował
się na wyjazdach do Maroka i na Gibraltar. W grudniu zredukował swoją sieć
agencyjną. Powodem zakończenia działalności firmy jest, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej, sytuacja w
brytyjskiej branży turystycznej i gospodarce. MZ

Crazy Horse po raz pierwszy w Polsce Paryski spektakl będzie można
zobaczyć w Łodzi i w Warszawie. „Forever Crazy” jest kompilacją klasycznego,
legendarnego repertuaru. Twórcą spektaklu jest założony w 1951r w Paryżu kabaret Crazy Horse. Obejrzało go już ponad
10mln widzów. Crazy Horse daje stałe
występy w Paryżu i Las Vegas, można go
także zobaczyć podczas światowych tras
i na firmowych imprezach. Aktualnie ponad 45 tancerek pracuje dla całej grupy
Crazy Horse. Dla firm kabaret proponuje
przygotowanie oferty zawierającej szereg
dodatkowych atrakcji.
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Cyfry i wskaźniki

31.10 oferta
CENY WYCIECZEK – INDIE, 14 DNI

9 658zł

Goa, hotel Zuri Retreat Resort
****, 2 posiłki, 14 dni, data
wylotu: 5.12, organizator: Itaka,
www.easygo.pl

10 058zł

Goa, hotel Sun Village ****,
wyżywienie: all inclusive, 14 dni,
data wylotu: 5.12, organizator:
Itaka, www.fly.pl

11 796zł

Goa, hotel Varca Le Palms Beach
Resort ****, śniadania,
14 dni, data wylotu: 7.12,
organizator: Ecco Travel,
www.easygo.pl

12 858zł

Goa, hotel Fortune Select Regina
****, wyżywienie: all inclusive,
14 dni, data wylotu: 5.12,
organizator: Itaka, źródło:
www.fly.pl

13 656zł

Goa, hotel Heritage Village Club
****, wyżywienie: all inclusive,
14 dni, data wylotu: 7.12,
organizator: Ecco Travel,
źródło: www.easygo.pl

18 496zł

Goa, hotel Club Mahindra ****,
wyżywienie: all inclusive, 14 dni,
data wylotu: 7.12, organizator:
Ecco Travel, źródło: www.fly.pl

2.11 giełda
SPÓŁKI POLSKIE
INTERFERI (INF) kurs: 4.29 (2011-11-02 09:52:01) ,
zmiana -0.06 (-1.38%) , obroty: 1 604.29
ORBIS (ORB) kurs: 39.00 (2011-11-02 12:24:54) ,
zmiana: -1.90 (-4.65%) , obroty: 289 828.98
RAINBOW (RBW) kurs: 4.20 (2011-11-02 10:22:26) ,
zmiana: -0.05 (-1.18%) , obroty: 5 826.56
TRAVELPL (TVL) kurs: 10.59 (2011-11-02 11:45:42),
zmiana: -0.11 (-1.03%), obroty: 1 323.27
URLOPYPL (URL) kurs: 0.06 (2011-11-02 12:29:45) ,
zmiana: 0.00 (0.00%), obroty: 6 681.90

SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Accor (AC.PA) kurs: 21.92 EUR (02-11-2011 12:53),
zmiana: 0.42 (1.93%), obroty: 661,065
Kuoni (KUNN.SW) kurs: 287.50 CHF (02-11-2011
12:36), zmiana: -1.50 (0.52%), obroty: 1,751
Lufthansa (LHA.DE) kurs: 9.54 EUR (02-11-2011
12:57), zmiana: 0.30 (3.23%), obroty: 2,526,437
Ryanair (RYA.L) kurs: 3.38 EUR (02-11-2011 12:58),
zmiana: 0.00 (0.09%), obroty: 771,735
Thomas Cook (TCG.L), kurs: 47.79 EUR (02-11-2011
12:54), zmiana: 0.91 (1.94%), obroty: 1,385,303
TUI (TUI1.DE), kurs: 4.34 EUR (02-11-2011 12:52),
zmiana: 0.13 (3.02%), obroty: 656,117

2.11 pogoda
Meksyk, Acapulco 22º C,

Kenia, Mombasa 31º C,

Argentyna, Buenos Aires 17º C,

Kuba, Varadero 22º C,

Austria, Wiedeń 7º C,

Litwa, Wilno 8º C,

Brazylia, Rio de Janeiro 20º C,

Maroko, Agadir 22º C,

Chiny, Pekin 11º C,

Malediwy, Male 30º C,

Chiny, Szanghaj 18º C,

Malta, Valletta 21º C,

Chorwacja, Dubrownik 17º C,

Peru, Cuzco 13º C,

Dominikana, Punta Cana 23º C,

Portugalia, Lizbona 17º C,

Egipt, Hurghada 27º C,

Republika Czeska, Praga 7º C,

Ekwador, Quito 7º C,

Rosja, Moskwa 6º C,

Francja, Paryż 13º C,

Słowacja, Bratysława 11º C,

Grecja, Kos 17º C,

Szwecja, Sztokholm 11º C,

Grecja, Kreta 15º C,

Tajlandia, Phuket 22º C,

Hiszpania, Gran Canaria 25º C,

Tunezja, Sousse 30º C,

Hiszpania, Madryt 15º C,

Turcja, Pamukkale 31º C,

Indonezja, Bali 27º C,

Węgry, Budapeszt 22º C,

Izrael, Jerozolima 23º C,

Wielka Brytania, Londyn 21º C,

Jamajka, Port Royal 25º C,

Włochy, Rzym 28º C,

Japonia, Tokio 17º C,

Włochy, Wenecja 27º C,

Jordania, Amman 21º C,

ZEA, Dubaj 37º C, słońce
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Marketing | Ju˝ dziÊ agenci mogà sprzedawaç wakacje na 2012 rok

Umowy

Polacy rezerwujà coraz wczeÊniej

Itaka surowa
wobec zni˝ek
Na ośmiu agentów nałożono umowne
kary za udzielanie zniżek bez uzgodnienia
tego z touroperatorem. Itaka zapowiada,
że każdy kolejny wykryty przypadek
sprzedawania oferty po cenie niższej, niż
ustalona, będzie skutkował zerwaniem
umowy.

Przedstawiciele branży twierdzą,
że coraz wcześniejsze wprowadzenie
programu do sprzedaży to odpowiedź
na zapotrzebowanie rynku.

P

olscy touroperatorzy ju˝ od kilku
tygodni sprzedajà wakacje na rok
2012. Jeszcze kilka lat temu prezentacja produktu na kolejny sezon letni miała zazwyczaj miejsce w
listopadzie, obecnie coraz wi´cej biur
decyduje si´ na otwarcie rezerwacji ju˝
we wrzeÊniu. – Letnia oferta miała premier´ na targach TT Warsaw. To ju˝
trzeci sezon, kiedy wychodzimy z propozycjami wakacyjnego wypoczynku z
tak du˝ym wyprzedzeniem – informuje
Grzegorz Karolewski, dyrektor generalny Oasis Tours. – W tym roku pierwszy
raz wprowadziliÊmy sprzeda˝ oferty letniej na nast´pny sezon wczesnà jesienià.
Zauwa˝yliÊmy, ˝e z roku na rok klienci
coraz wczeÊniej zaczynajà planowaç wakacje, niektórzy pytali nas o przyszłorocznà ofert´ latem br. – tłumaczy
Katarzyna Janowska, marketing specialist w Ecco Holiday. Daniel Lubaszka,
prezes Blue Rays, potwierdza ten nowy
trend na rynku. – ChcieliÊmy wystartowaç ze sprzeda˝à pod koniec paêdziernika, to agenci zmusili nas do
przyspieszenia tego terminu.

Wyprzedzić konkurencję
Wczesne wprowadzanie propozycji
wyjazdów to przede wszystkim dobrze
obmyÊlona strategia. – Im wczeÊniej nasze wycieczki pojawià si´ na rynku, tym
wczeÊniej turyÊci b´dà mogli si´ z nimi
zapoznaç. W ten sposób budujemy
swojà przewag´ konkurencyjnà – pod-

WT SONDA

Daniel Lubaszka: Skoro nasi klienci chcą
kupić wycieczkę wcześniej, to my taką
możliwość im chętnie damy.

Grzegorz Karolewski: Im wcześniej wycieczki pojawią się na rynku, tym wcześniej turyści mogą się z nimi zapoznać.

kreÊla Karolewski. Z jednej strony
pierwszy ma szans´ zaprezentowaç
si´ przed innymi i przyciàgnàç tych
klientów, którzy zaczynajà myÊleç o kolejnych wakacjach z du˝ym wyprzedzeniem. Z drugiej strony oddanie do ràk
nowego katalogu osobom, które dopiero co wróciły z urlopu i sà jeszcze wyjazdowo nastrojone, to wykorzystanie
idealnej okazji do namówienia ich na
kolejne wakacje. A wiadomo przecie˝,
˝e nic nie wzmaga przekazu marketingowego tak skutecznie jak umiejscowienie go w odpowiednim kontekÊcie.
Tak˝e prezes Bleu Rays wskazuje na
plusy wczesnego wprowadzenia oferty.
– Naszym celem jest przyciàgni´cie jak
najwi´kszej liczby klientów. Skoro chcà
kupiç wycieczk´ wczeÊniej, to my takà
mo˝liwoÊç im ch´tnie damy. Wolimy,
˝eby wybrali naszà ofert´, a nie innego
touroperatora – tłumaczy Lubaszka.
Zainteresowanie wyjazdami jest du˝e.
W Blue Rays niektóre terminy, szczególnie na wyloty do Hurghady z Katowic, sà ju˝ wykupione w 80 proc. Tak˝e
Ecco Holiday mówi o wysokim wolumenie sprzeda˝y.

Skusić klienta
Touroperatorzy podkreÊlajà, ˝e
klienci, którzy zdecydujà si´ na wczesny
zakup wakacji, mogà czuç si´ bezpiecznie. Organizatorzy, by zach´ciç turystów do zakupu, dokładajà do programu wiele cały szereg dodatkowych
korzyÊci. Sà nimi gratisowe lub przecenione wycieczki fakultatywne, ubez-pieczenia od chorób przewlekłych,
gwarancja niezmiennoÊci ceny, a nawet
mo˝liwoÊç bezpłatnej zmiany terminu
wakacji. Blue Rays, poza benefitami dla
klientów, postawił na motywowanie
agentów. – PrzygotowaliÊmy program
motywacyjny na sprzeda˝ oferty First
Rays 2012, w którym mogà uzyskaç dodatkowà prowizj´ po przekroczeniu odpowiednich progów – informuje
Lubaszka.
Przedstawiciele bran˝y nie obawiajà
si´, ˝e wczesne wprowadzanie oferty
mo˝e wzbudziç podejrzenia o prób´
Êciàgni´cia pieni´dzy z rynku. Kwoty,
jakie klienci wpłacajà przy rezerwacji, sà
znikome, dlatego nie zasilajà kont w
szczególny sposób. Celem jest tylko wyprzedzenie konkurencji. MG

P

rzez cały sezon dochodziły do nas
skargi, ˝e niektórzy z agentów sprzedajà ofert´ taniej, bioràc na siebie koszty zni˝ki – mówi Piotr Henicz,
wiceprezes Itaki. Firma konsultingowa
przeprowadziła wi´c we wrzeÊniu audyt.
WÊród sprawdzonych biur agencyjnych
osiem zaproponowało cen´ ni˝szà ni˝ ta
uzgodniona w ofercie. Nało˝ono wi´c
kary umowne w wysokoÊci 10 tys. zł,
zgodnie z zapisem w umowie agencyjnej. – Z tymi, którzy powtórnie udzielà
nieuzgodnionych rabatów, rozwià˝emy
umowy agencyjne. Nie b´dzie drugiej
szansy – ostrzega Piotr Henicz.
Ârodowisko agentów popiera surowoÊç w tym zakresie. – Jednak kary muszà byç adekwatne do winy oraz do
sprzeda˝y, jakà generuje dany agent –
komentuje Artur Grocholski, wiceprezes OSAT. Agenci chcieliby, ˝eby kary
umowne były wyliczne np. na podstawie
obrotu czy wysokoÊci udzielonej zni˝ki.
Agenci chcieliby, ˝eby mechanizm pi´tnujàcy rabaty działał te˝ w drugà stron´. Artur Grocholski uwa˝a, ˝e
promocja powinna dotyczyç wszystkich
punktów sprzeda˝y.
Itaka popiera pomysł wprowadzenia
kar w postaci procentu wyliczonego od
obrotu, jaki generuje agent. – Zgadzam
si´ z tym i myÊl´, ˝e w przyszłoÊci właÊnie tak b´dzie to wyglàdało – mówi
Piotr Henicz. MZ

Czy wprowadzenie specjalnych gwarancji ubezpieczeniowych
dla agentów podwyższyłoby standardy funkcjonowania branży?

Gwarancje dla agentów sà
złym pomysłem. Po pierwsze, agentem mo˝e byç ka˝dy, bo
agent nie ma wpisu do ewidencji gospodarczej. Nie istnieje wi´c ˝adna
podstawa prawna mówiàca o obowiàzku podpisania gwarancji ubezpieczeniowej dla agentów. Dotyczy ona
wyłàcznie organizatorów i wynika z
Ustawy o usługach turystycznych. Po
drugie trzeba zadaç sobie pytanie, jaki organ miałby okreÊlaç wysokoÊç
ubezpieczeƒ agentów. Agenci musieliby zeznawaç, ile ofert sprzedali, bo
jedni mieliby 1000, a inni 10 000
sprzedanych usług. Niesłuszne sà te˝
weksle i wejÊcia na konto. Najlepszym
zabezpieczeniem jest rzetelne Êledzenie prawidłowoÊci współpracy mi´dzy
agentem a organizatorem. JeÊli oboje
wypełniajà swoje obowiàzki, podejmuje si´ współprac´. JeÊli nie, nie ma
mowy o przedłu˝eniu kontraktu.
Kwestia zabezpieczeƒ jest istotna, dlatego OSAT wraz z PZOT pracujà nad
standaryzacjà umów agencyjnych w
zakresie współpracy na linii organizator – agent.

NIE

Marek Kamieński, OSAT, Warszawa

NIE

Jako towarzystwo ubezpieczeniowe
mo˝emy
udzielaç takich gwarancji organizatorom, jeÊli zgłoszà si´ do nas po gwarancje dla sieci albo pojedynczych
agentów. Jednak trudno powiedzieç,
czy takie same gwarancje powinny
obejmowaç równie˝ agentów. Moim
zdaniem nie. Zamiast wprowadzenia
gwarancji dobrym pomysłem jest natomiast powstanie funduszu gwarancyjnego. Mówià o nim dwie organizacje:
Polska Izba Turystyki i Polska Izba
Ubezpieczeƒ. Fundusz jest jedynym
rozwiàzaniem, które b´dzie zapobiegaç obcià˝aniu rynku turystycznego w
postaci biur podró˝y. Nowelizacja
Ustawy o usługach turystycznych niczego nie zmieniła. Dwukrotny, a nawet trzykrotny wzrost cen ubezpieczeƒ
dla touroperatorów nikomu nie pomógł. W zwiàzku z tym uwa˝am, ˝e
wprowadzenie funduszy gwarancyjnych dla agentów powinno nastàpiç jak
najszybciej. Tym bardziej ˝e system ten
sprawdził si´ w kilku krajach Unii Europejskiej, m.in. w Holandii.

TAK

JeÊli wprowadzenie gwarancji ubezpieczeniowych dla agentów miałoby chroniç nie
tylko klientów, ale równie˝ touroperatorów, to wydaje mi si´, ˝e jest to dobre rozwiàzanie. Tym bardziej ˝e
obecnie nie sprawdza si´ ˝aden system
i faktycznie nic nie chroni organizatorów. Widaç to na przykładach zeszłorocznych upadków najwi´kszych
polskich biur, takich jak Selectours czy
Orbis Travel, które działały od wielu
lat. Do tej pory jeszcze nie wypłaciły
one odszkodowaƒ wszystkim klientom,
a ci, którzy ju˝ otrzymali pieniàdze, nie
majà stuprocentowego zwrotu. Âwiadczy to, ˝e w bran˝y nie mamy mechanizmu, który w pełni albo przynajmniej
w znacznym stopniu zabezpieczałby
zarówno klientów indywidualnych, jak
i nas – organizatorów. W przypadku
erupcji wulkanu lub wybuchu zamieszek touroperatorzy nie sà właÊciwie
chronieni. Biura sà zobowiàzane oddaç pieniàdze klientom, a jak wiadomo – w takich sytuacjach małe biura
najbardziej dostajà po kieszeni.

NIE

Wprowadzenie specjalnych gwarancji ubezpieczeniowych dla agentów nie ma sensu.
Jako agent nie mamy mo˝liwoÊci wpływu na działalnoÊç firm turystycznych –
organizatorów. Takie działanie po prostu mija si´ z celem, bo nie jest ˝adnym
rozwiàzaniem. Wydaje mi si´, ˝e dotychczas obowiàzujàce formy zabezpieczeƒ, mi´dzy innymi w postaci weksli,
w zupełnoÊci spełniajà swojà funkcj´.
Ponadto uwa˝am, ˝e dobrym pomysłem jest wprowadzenie funduszy gwarancyjnych, o czym wielokrotnie
mówiłem podczas ró˝nych dyskusji.
Moim zdaniem zastosowanie zabezpieczeƒ w postaci dodatkowych opłat
w wysokoÊci tylko 5 złotych pozwoli
całkowicie rozwiàzaç problem. Pobieranie 5 złotych od ka˝dej rezerwacji, od
ka˝dego klienta wybierajàcego si´ na
wakacje w pełni wystarczy do pokrycia
kosztów ewentualnych roszczeƒ. Tym
samym mechanizm ten sprawi, ˝e
wprowadzanie specjalnych gwarancji
ubezpieczeniowych dla agentów nie
b´dzie konieczne.

Janusz Molus, Biuro Ubezpieczeń Turystycznych TU Europa SA, Warszawa

Iwona Jankowska, Biuro Podróży
Maxima, Poznań

Paweł Wrotecki, Sun Club, Gorzów
Wielkopolski
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Wielka Brytania | Tui Travel w Wielkiej Brytanii zmienia sposób dystrybucji i system sprzeda˝y

krótko

Więcej efektywności w brytyjskim TUI
Touroperator w Wielkiej Brytanii restrukturyzuje sieć sprzedaży. Wkrótce
pojawi się także nowy system rezerwacyjny, który ma pomóc poprawić
wskaźnik lojalności klientów.

koktajlami w resortach czy dodatkowe usługi w miejscu zakwaterowania.
W realizacj´ programu włàczeni zostanà rezydenci, którzy majà posiadaç
niezb´dne informacje o goÊciach hotelowych na przenoÊnych urzàdzeniach typu iPad.

Marzena German

D

odatkowe salony sprzeda˝y z logo Thomsona i First Choice pojawià si´ na północy kraju i w
Midlands, w niektórych regionach
dojdzie natomiast do likwidacji istniejàcych dziÊ biur podró˝y. Jak powiedział Nick Longman, dyrektor sieci
dystrybucji dla marek Thomson i First
Choice, w wywiadzie dla Travel Weekly, Tui Travel zamierza ulokowaç
swoje nowe biura w tych regionach, w
których dost´p do szerokopasmowego internetu jest niewielki. Touroperator chce pojawiç si´ tak˝e w
istniejàcych centrach handlowych, w
lokalach zwolnionych przez dotychczasowych najemców.

Innowacja z ujemnym bilansem
Mimo ambitnych planów w przyszłym roku touroperator wi´cej punktów handlowych zamknie, ni˝
otworzy. Tych pierwszych b´dzie a˝
70, a drugich 50. Likwidacja ma dotyczyç regionów, w których Tui Travel
miało zbyt wiele salonów sprzeda˝y
lub zwi´kszył si´ udział internetu.
Zmieni si´ tak˝e taktyka dotyczàca
umów wynajmu. Kontrakty nie b´dà
zawierane jak dotychczas na 10 lub 15
lat z siedmio- lub dziesi´cioletnim

Sprzedaj wycieczkę na... wakacjach

Nick Longman: Musimy przekonać klienta do kolejnego zakupu i pobrać zaliczkę.

okresem wypowiedzenia. Zgodnie z
nowymi zasadami firma b´dzie wynajmowaç lokale na trzy lub pi´ç lat z
rocznym lub trzyletnim okresem wypowiedzenia. Touroperator chce
zwi´kszyç tak˝e poziom wiedzy swoich konsultantów, uwa˝a bowiem, ˝e
w ka˝dym punkcie sprzeda˝y musi
znaleêç si´ przynajmniej jeden pracownik, który odwiedził główne destynacje znajdujàce si´ w ofercie
touroperatora. Personel biura powinien znaç wszystkie rodzaje wypoczynku oferowane przez Tui Travel.

Złowić klienta na stałe
Paêdziernik 2012 r. ma przynieÊç
jeszcze inne zmiany, które dotyczyç
b´dà systemu rezerwacyjnego. Jego

nowa wersja pomo˝e zatrzymaç klientów i pozwoli uruchomiç program lojalnoÊciowy skierowany do klientów
indywidualnych. Szef dystrybucji uwa˝a bowiem, ˝e raz pozyskany klient
jest cenniejszy od tego, którego trzeba
dopiero zdobyç. – W momencie, kiedy klient wejdzie do salonu sprzeda˝y
lub zaloguje si´ online, system poka˝e
histori´ jego poprzednich rezerwacji,
wynik ankiety dotyczàcej poziomu zadowolenia z obsługi, a tak˝e ewentualnie wniesione przez niego skargi –
wymienia Longman i podkreÊla, ˝e
lepsze poznanie turysty pozwoli go
utrzymaç w gronie stałych klientów
firmy. WÊród nagród za lojalnoÊç pojawià si´ m.in. darmowe wycieczki fakultatywne, powitalne przyj´cia z

Tui chce wypróbowaç te˝ nowy
schemat sprzeda˝y, w ramach którego klienci b´dà zach´cani do zakładania kolejnych rezerwacji jeszcze przed
powrotem do domu. JeÊli ktoÊ sp´dza
urlop w wiosce wakacyjnej, Tui Travel
b´dzie namawiaç go na wypróbowanie kolejnego obiektu tego typu w innej destynacji. Taka rezerwacja
zostanie przypisana do tego kanału
sprzeda˝y, w którym turysta kupił bie˝àcy pobyt. W ten sposób agenci nie
zostanà pozbawieni prowizji. Longman przyznał, ˝e salony sprzeda˝y w
resortach w Egipcie i w Maladze nie
sprawdziły si´. – Klienci nie chcieli
sp´dzaç wakacji w biurze podró˝y.
Byç mo˝e zobowià˝à si´ do kupienia
kolejnych, popijajàc drinka w barze
– dywaguje Longman. – Wszystko,
czego musimy dokonaç, to przekonaç
ich do kolejnego zakupu i pobraç zaliczk´ – tłumaczy Longman. Nast´pnie rezerwacja zostanie przekazana
do biura najbli˝szego ich miejscu
zamieszkania (zgodnie z kodem pocztowym), które skontaktuje si´ z turystami po powrocie do kraju. W
zamian za taki zakup klienci b´dà mogli liczyç na wiele wartoÊci dodanych.

Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej po
spotkaniu z UOKiK-iem. W łódzkim spotkaniu z regionalnym przedstawicielem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wzięli udział przedstawiciele 15 biur podróży. Nie wypracowano wspólnej strategii działania. Ze
strony UOKiK-u udzielono jedynie porad, aby nie stosować klauzul zakazanych. Omówiono również kilkanaście
przykładów takich klauzul, poza tym
dyskutowano o procedurach działania
UOKiK-u. Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej
zorganizowała to wydarzenie przy
udziale oddziału łódzkiego Polskiej Izby
Turystyki. MC

Dolnośląska Izba Turystyki o klauzulach zakazanych. Na konferencji pt. „Uwarunkowania prawne w
funkcjonowaniu branży turystycznej”
dotyczącej gospodarki turystycznej regionu wystąpiła m.in. Ewelina Bogacz-Kaniewska z Wydziału Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Dolnego
Śląska, mówiąc o aktualnych wymaganiach dla pilotów i przewodników
wycieczek. Marta Koprowska z Signal
Iduna wypowiedziała się na temat
nowych umów gwarancyjnych obowiązujących touroperatorów. Ważnym
elementem było wystąpienie Zygmunta Rajchemba z Delegatury Dolnośląskiego UOKiK-u o klauzulach zakazanych i dyskusja o nieetycznych zachowaniach kancelarii prawniczych. W
konferencji uczestniczyli przedstawiciele 47 biur. MC

Nie spóênij si´ na pociàg do sukcesu!

TSS Polska Touristik Service System Sp. z o.o.
jako pierwsza firma na rynku polskim pozyskała zaufanie jednego z najwi´kszych przewoêników kolejowych w Europie, zostajàc
w 2010 roku Generalnym Agentem Deutsche Bahn Vertrieb GmbH.
Dzi´ki nawiàzanej współpracy TSS Polska uzyskała dost´p do bogatego wachlarza usług,
taryf promocyjnych i cen specjalnych oferowanych przez DB.
Wychodzàc naprzeciw biurom, które sà zainteresowane powi´kszeniem i uzupełnieniem swojego asortymentu oraz dodatkowym zyskiem
si´gajàcym a˝ do 12,5%, TSS Polska stwarza
mo˝liwoÊç uzyskania licencji Deutsche Bahn.
Aktualnie licencj´ DB posiada ju˝ kilkanaÊcie
biur zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie,
Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie, a kolejne biura
z południowej i centralnej Polski sà w trakcie procesu licencyjnego. Biura Podro˝y u˝ytkujàce rozwiàzania Tours Suite lub Tours Suite (integrated)

majà mo˝liwoÊç poszerzenia zakresu
Êwiadczonych usług
poprzez otrzymanie
licencji DB oraz
aktywowanie maski
Rail w systemie
Amadeus, co pozwala jednym klikni´ciem na przejÊcie
do oferty DB.
Podczas procesu
wdro˝eniowego TSS
Polska zapewnia
szkolenia zarówno na poziomie podstawowym,
jak i zaawansowanym. Wszystkie szkolenia odbywajà si´ w centrali w Poznaniu, a od wrzeÊnia
prowadzone sà tak˝e w j´zyku polskim. Dodatkowo ka˝dy z uczestników otrzymuje bogaty pakiet materiałów informacyjnych.
Niekwestionowane korzyÊci wynikajàce z posiadania licencji DB to przede wszystkim: nieograniczony dost´p do sieci połàczeƒ i taryf
niemieckich linii kolejowych na przejazdy
w Niemczech i Europie, konkurencyjne ceny
biletów kolejowych, wysoka jakoÊç, standard
i serwis najwy˝szej klasy, sprzeda˝ biletów europejskich przewoêników na koleje du˝ych pr´dkoÊci (m.in. TGV, Thalys, Eurostar) oraz bezpłatny
program bahn.corporate dla firm, umo˝liwiajàcy wydajne, korzystne i elastyczne organizowanie
podró˝y słu˝bowych.
Warto podkreÊliç, ˝e uzyskanie licencji DB nie
ogranicza si´ tylko do taryf i cen obowiàzujàcych
na terenie Niemiec czy Europy, ale tak˝e

pozwala na sprzeda˝ biletów na odcinkach
krajowych, oferowanych przez PKP IC.
Du˝ym atutem, w przeciwieƒstwie do biletów
kupowanych u rodzimego przewoênika, jest fakt,
˝e wszystkie bilety, równie˝ te na odcinki krajowe,
sà wa˝ne 1 miesiàc, a dodatkowym ułatwieniem
jest dogodny system rozliczeniowy niewykorzystanych biletów oraz ich anulacja.
Dzi´ki nowoczesnym rozwiàzaniom technologicznym rezerwacja biletów kolejowych przebiega sprawnie i mo˝liwa jest w ka˝dym momencie. Dogodnym rozwiàzaniem dla podró˝nych
jest mo˝liwoÊç drukowania biletów w automatach, dost´pnych na wszystkich dworcach kolejowych na terenie Niemiec.
Niebawem rozpocznie si´ sezon zimowy, dlatego ju˝ dziÊ warto zapoznaç si´ z ofertami promocyjnymi przygotowanymi przez DB. Od
grudnia 2011 do kwietnia 2012 w TSS Polska
mo˝na nabyç bilety na podró˝ pociàgiem nocnym City Night Line (CNL) w szwajcarskie lub
austriackie Alpy. Cena za bilet w wagonie
kuszetkowym to koszt ju˝ od 59 EUR. Natomiast
przewóz nart lub deski snowboardowej jest
darmowy. Podró˝ pociàgami CNL to komfort
i wygoda. Relaks w podró˝y zapewniajà miejsca
w przedziałach sypialnych, przedziałach z miejscami do le˝enia lub w wagonach z miejscami
siedzàcymi.
Tak˝e Auto-pociàg DB nabiera rozp´du w północnych Włoszech. W nadchodzàcym sezonie
zimowym 2011/2012 terminal Auto-pociàgu w
Alessandrii w Piemoncie zyska nowe połàczenia
z Düsseldorfem, Neu-Isenburgiem oraz Hamburgiem. Poło˝enie pomi´dzy Turynem i Genuà

5

jest doskonałym punktem poczàtkowym, dla turystów chcàcych skorzystaç z atrakcji sportów zimowych. Podró˝ Auto-pociàgiem naprawd´ si´
opłaca. To nie tylko oszcz´dnoÊç kosztów benzyny czy unikni´cie wysokich opłat na autostradzie,
ale przede wszystkim ochrona Êrodowiska. Dodatkowe zalety to wygoda i bezpieczeƒstwo.
Wiele niemieckich miast emanuje Êwiàtecznà atmosferà oraz niezwykłà aurà podczas tradycyjnych jarmarków bo˝onarodzeniowych. Dlatego
te˝ idealnà propozycjà dla osób lubiàcych
i chcàcych rozkoszowaç si´ bo˝onarodzeniowym
nastrojem w okresie Adwentu jest bilet Schönes
– Wochenende – Ticket. Bilet wa˝ny jest w jeden
dzieƒ weekendowy dla rodziny czy grupy do
5 osób i kosztuje jedynie 41 EUR. Schönes
– Wochenende – Ticket obowiàzuje w 2 klasie,
we wszystkich pociàgach regionalnych (S-Bahn,
RB, IRE, RE) wielu zwiàzków komunikacyjnych
i niepaƒstwowych sieci kolejowych oraz na
wybranych odcinkach na terenie Polski.
Powy˝ej zostały zaprezentowane tylko wybrane
produkty z bogatego wachlarza usług proponowanych przez DB. Wszystkie inne oferty, jak
np. Europa-Spezial, BahnCard, InterRail czy
Länder-Ticket, mo˝na nabyç za poÊrednictwem
TSS Polska lub pozostałych biur licencyjnych.
Biura Podró˝y zainteresowane podj´ciem współpracy w zakresie sprzeda˝y biletów kolejowych
Deutsche Bahn oraz nabyciem licencji DB prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego
na stronie www.tsspolska.pl pod zakładkà
„Licencja Deutsche Bahn” i odesłanie faksem na
numer 61 8255 737 lub mailem na adres:
db@tsspolska.pl.
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PIT | Turystyka potrzebuje wi´kszej atencji ze strony władz. To wniosek płynàcy z obrad kongresu

krótko

Utworzyć ministerstwo turystyki

Dwie atrakcje na jednym bilecie.
Pod koniec sezonu turystycznego
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej wprowadziła wspólny bilet na zwiedzanie dwóch regionalnych
atrakcji. Od września na jednej wejściówce można odwiedzić Pokazową
Zagrodę Żubrów i Skansen. W ciągu 6
tygodni z akcji „Wspólny bilet” skorzystało ponad 500 osób. Dorośli kupują
bilet za 11 zł, czyli o 4 zł taniej niż dotychczas, a dzieci, renciści i emeryci
płacą 7 zł zamiast 10. W przyszłym roku agencja chce rozszerzyć ofertę, a do
współpracy już teraz zachęca właścicieli hoteli, restauracji czy atrakcji turystycznych. MC

Modernizacja ośrodka narciarskiego w Szczyrku. Szczyrkowski
Ośrodek Narciarski jako nowy właściciel kompleksu Czyrna-Solisko postawił
na zmiany. Zakupiono armatki śnieżne,
zainstalowano oświetlenie części tras,
zadbano o specjalne wyciągi i stoki dla
dzieci, jak również obniżono ceny za
parking. Na nartostradach należących
do SON umieszczono kamery umożliwiające podgląd stoków i panujących
tam warunków atmosferycznych. Ponadto na Hali Skrzyczeńskiej ponownie
otwarto restaurację Akwarium. W nadchodzącym sezonie narciarze będą korzystać z tych udogodnień po starej
cenie. Czyrna-Solisko składa się z 13
tras o łącznej długości 25 km. MC

Ryanair otwiera się na Dolny
Śląsk. W marcu 2012 r we Wrocławiu Ryanair uruchomi pierwszą bazę operacyjną w Polsce. Początkowo
znajdzie się tam jeden samolot, a po roku dojdzie kolejny. Wśród nowych kierunków będzie sześć destynacji, w tym
Malta, Kreta i Paryż Beauvais. Do końca 2012 irlandzki przewoźnik chce operować z Wrocławia na 26 trasach,
przewozić 800 tys. pasażerów i zatrudnić ok. 800 osób. Nowe połączenia są
dostępne w sprzedaży od 20 października. Wciąż trwają też rozmowy na temat
uruchomienia bazy na lotnisku w Modlinie. MC

Tegoroczny kongres Polskiej Izby Turystyki w Albanii traktowany jako diagnoza kondycji polskiej branży turystycznej
nie napawa optymizmem. Jej pracownicy są rozgoryczeni brakiem zainteresowania ze strony władz naszego kraju.

Marzena Zarzycka

W

yjazdowi członków PIT do Albanii przyÊwiecały dwa główne
cele. Oprócz budowania dobrych relacji z Albanià uczestnicy kongresu mieli oceniç działania PIT pod
koniec kadencji obecnego zarzàdu i
omówiç główne problemy n´kajàce
bran˝´. Pi´ç podkomisji w przeciàgu
godziny naÊwietliło dziesiàtki problemów, z jakimi borykajà si´ pracownicy
polskiej turystyki. W znacznej mierze sà
to problemy wynikajàce z niedoskonałoÊci polskiego prawodawstwa oraz pora˝ki, jakà okazała si´ byç kolejna
nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych. W tym kontekÊcie rozpoczynajàcy obrady apel Jana Korsaka o
umocnienie turystyki na polu gospodarki mi´dzynarodowej to cel dalekosi´˝ny. Z tegorocznego kongresu wynika, ˝e
zaczàç musimy od własnego podwórka.
Podkomisje utworzono, poniewa˝
PIT skupia w sobie tak szerokie spektrum członków, ˝e dyskusja na poziomie ogólnym nie byłaby ani mo˝liwa,
ani efektywna. – Cechà charakterystycznà kongresu jest interdyscyplinarnoÊç i
wielowàtkowoÊç dyskusji. System polegajàcy na łàczeniu dyskutantów w zespoły zdaje egzamin, jesteÊmy z niego
zadowoleni i myÊl´, ˝e w przyszłoÊci
równie˝ podtrzymamy takà formuł´ –
mówi Jan Korsak, prezes PIT. Komisje
obradowały wi´c nad sytuacjà w turystyce przyjazdowej, turystyce wyjazdowej,
wÊród agentów i agentów AIATA oraz
gestorów bazy hotelowej.

Klauzule niedozwolone bolą
Jednym z najbardziej nurtujàcych
problemów turystyki wyjazdowej okazała si´ Êwie˝o znowelizowana Ustawa o
usługach turystycznych. – Poniewa˝ była ona wielokrotnie poprawiana, wiele
przepisów w niej zawartych jest niekonsekwentnych i sprzecznych z innymi ak-

Stanisław Piśko: Kwestia przepisów
stosowania podatku VAT może zostać
niedługo rozwiązana.

Jan Korsak: System polegający na łączeniu dyskutantów w zespoły zdaje egzamin, jesteśmy z niego zadowoleni.

tami prawnymi. Po prostu trzeba jà napisaç od nowa – przekonywał Piotr Hanusek, przewodniczàcy komisji. Grupa
pod jego przewodnictwem za głównà
wad´ ustawy uznała nowy system gwarancji ubezpieczeniowych, który powinien według PIT zostaç kompleksowo
uregulowany.
Najwi´ksze emocje wzbudził jednak
temat klauzul niedozwolonych. Paweł
Niewiadomski, wiceprezes PIT, widzi
pewien przełom w tej sprawie. – Jeszcze
niedawno urzàd w ogóle nie chciał z nami rozmawiaç. Teraz to si´ zmienia.
Wspólnie z ITRP organizujemy regionalne spotkania z przedstawicielami
UOKiK – mówił Paweł Niewiadomski.
Zaczynajà si´ pojawiaç pewne konkretne wzorce post´powania dla biur, które
zostały oskar˝one o posiadanie klauzuli niedozwolonej w swojej umowie.
Przede wszystkim nale˝y zawsze prosiç
o uzasadnienie wyroku. Poza tym
członkowie PIT powinni informowaç
izb´ o przeprowadzanych u siebie kontrolach. Uczestnicy kongresu oczekujà
natomiast, ˝e władze izby wyasygnujà
pewne Êrodki na udzielenie członkom
wsparcia i pomocy prawnej podczas
rozpraw w sàdzie. – Chcemy tak˝e, by
zaistniały podstawy prawne do stworzenia przeglàdu klauzul wraz z uzasadnieniami dla ich wpisania do rejestru
– mówił Paweł Niewiadomski.

terpretujà prawo, karzàc tych, którzy
odliczajà ni˝szà stawk´ VAT od usług
własnych, takich jak transport. NiejasnoÊci w tym zakresie mogà doprowadziç do nało˝enia wysokich kar przez
urzàd. – Kwestia ta mo˝e zostaç niedługo rozwiàzana – zapewnił Stanisław PiÊko, wiceprezes PIT. – Za sprawà
jednego z polskich przedsi´biorców i jego sporu z urz´dem skarbowym sprawa
trafiła do NSA, który skierował zapytanie do Europejskiego Trybunału SprawiedliwoÊci. Jego wyrok zakoƒczy ten
problem, gdy˝ w całej Europie stosuje
si´ ni˝sze stawki na usługi własne – mówił.

Problem VAT sam się rozstrzygnie
Problemem równie bolesnym dla
pracowników turystyki wyjazdowej jest
niejednoznacznoÊç przepisów stosowania podatku VAT. Poszczególne oddziały urz´du skarbowego, przeprowadzajàc
kontrole na swoim terenie, inaczej in-

Komisje powinny działać dalej
Według koƒcowego stanowiska komisji do spraw turystyki wyjazdowej niezb´dne jest kompleksowe ustawowe
uregulowanie kilku kwestii, przede
wszystkim systemu zabezpieczeƒ finansowych wymaganych od organizatorów
turystyki. W swoich postulatach obradujàcy domagajà si´ te˝ zrównania podmiotów działajàcych w turystyce i
rozwiàzania problemu stowarzyszeƒ,
szkół, zwiàzków wyznaniowych, które
działajà poza ustawà o usługach turystycznych. We wnioskach z obrad znalazła si´ te˝ sprawa odpowiedzialnoÊci
za skutki działania siły wy˝szej w zwiàzku z nieodbyciem lub przerwaniem imprezy turystycznej oraz przedawnienia
roszczeƒ z umowy o usługi turystyczne.
Zespół roboczy wystàpił te˝ z apelem
do władz PIT o wprowadzenie w strukturach PIT systemu monitorowania
klauzul niedozwolonych oraz o wystàpienie z wnioskiem do UOKiK o
wykreÊlenie z rejestru klauzul niedo-

zwolonych klauzul sprzecznych ze znowelizowanà ustawà. Według uczestników nale˝ałoby te˝ zweryfikowaç
priorytety finansowe PIT i wprowadziç
podział Êrodków w nowym bud˝ecie
tak, aby uwzgl´dniç wydatki na rozbudowany system pomocy prawnej dla
członków oraz zatrudnienie radców
prawnych równie˝ w oddziałach PIT. Za
bardzo dobry pomysł, który znalazł si´
we wnioskach ogólnych z kongresu
uznano powołanie komisji problemowych PIT odpowiadajàcych powołanym
na kongresie zespołom. W ten sposób
b´dzie mo˝na w miar´ płynnie kontynuowaç prace w tych obszarach.

Nowe ministerstwo nierealne
Kwestie poruszone na kongresie
PIT sà aktualne i bardzo konkretne,
szkoda wi´c, ˝e w obradach nie wzi´ła
udziału podsekretarz stanu Katarzyna
Sobierajska. Za poÊrednictwem głównego specjalisty ds. współpracy mi´dzynarodowej w turystyce w Departamencie Turystyki MSiT, Wojciecha
Ejmonta, przedstawiła jedynie list do
uczestników kongresu. W koƒcowym
postulacie pojawił si´ nawet wniosek,
aby dà˝yç do utworzenia oddzielnego
ministerstwa turystyki. – Chcemy, ˝eby
turystyka została doceniona jako wa˝ny element gospodarki, majàcy du˝y
udział w tworzeniu PKB – podsumował
Artur Matiaszczyk. Jak prezes Korsak
odnosi si´ do pomysłu, który pojawił si´
pod koniec kongresu? – Jestem zwolennikiem chodzenia po ziemi – skomentował. – Konieczna jest natomiast
nowelizacja ustawy. Obecnie nie jesteÊmy przedmiotem sporu, który wyst´puje na szczytach władzy. Turystyce
brakuje siły przebicia. Potrzebny jest
wi´kszy nacisk na władze – dodał. Zobaczymy, jak wybrane przyszłà wiosnà
władze PIT b´dà realizowaç te zamierzenia. Wybrane przyszłà wiosnà władze PIT b´dà wi´c miały od razu
wytyczone ambitne zamierzenia do realizacji.
12-16 października, Kongres PIT, Albania
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Lokalna Organizacja Turystyczna z Torunia zaprasza wszystkie LOT-y, które zgłosiły się do udziału w projekcie „Sieć Lokalnych
Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej” na
I ogólnopolską konferencje połączoną z warsztatami i wizytą studyjną która odbędzie się

8-11 grudnia 2011 r. w Toruniu
Temat przewodni turystyka miejska i kulturowa
Kolejne konferencje odbędą się w półrocznych odstępach czasu w Giżycku (turystyka rekreacyjna i wypoczynkowa), Łodzi
(turystyka specjalistyczna i aktywna) oraz Kielcach (turystyka na obszarach wiejskich).

Centra IT nagrodzone

P

odczas Tour Salonu poznaliÊmy wyniki VII edycji plebiscytu na najlepsze centra informacji turystycznej. W
kategorii centrów z czterema gwiazdkami zwyci´˝yło Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.
Drugie miejsce przypadło Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie,
a trzecie ex aequo Miejskiej IT w Opolu i Bydgoskiemu Centrum Informacji.
WÊród trzygwiazdkowych centrów IT
kapituła nie przyznała pierwszej nagrody. Wyró˝nienie za drugie i trzecie miejsce otrzymały Centra IT w Koninie oraz
Białej Podlaskiej. Wr´czania nagród dokonał Rafał Szmytke, prezes POT. MC

Zapraszamy również do współpracy prelegentów i szkoleniowców z branży turystycznej, którzy chcą podzielić się swoją
wiedzą podczas konferencji lub szkoleń rozpoczynających się w 2012 roku . Tematyka szkoleń oraz dane kontaktowe dostępne
na stronie projektu.
Projekt „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej”
współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.sieclot.pl

Wręczenie nagród dla centrów IT
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Targi | Polska goÊciem na Mi´dzynarodowym Salonie Turystycznym w Kijowie

krótko

PokazaliÊmy si´ na Ukrainie
Wspólna organizacja mistrzostw Europy
w piłce nożnej, wciąż rosnące statystyki
turystyki przyjazdowej z Ukrainy do Polski – wszystko wskazuje na to, że warto
poświęcić uwagę na prezentację naszego kraju naszemu wschodniemu sąsiadowi. Z takiego właśnie założenia wyszli
organizatorzy polskiego stoiska na kijowskim Międzynarodowym Salonie Turystycznym.

Emilia Przybył

P

odczas Mi´dzynarodowego Salonu Turystycznego w Kijowie Polska zaprezentowała si´ na
150-metrowym stoisku zorganizowanym przez POT, na którym wystawili
si´ przedstawiciele poszczególnych regionów i firm. Trzy województwa: Êlàskie, podkarpackie i warmiƒsko-mazurskie, reprezentowane były przez
wicemarszałków, ponadto na targi przy„WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE”
W KIJOWIE
Redakcja WT
przygotowała kolejne,
specjalne wydanie
„Destination Poland”
w języku ukraińskim.
Gazeta jest dystrybuowana na terenie
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem
Międzynarodowego Salonu
Turystycznego „Ukraine 2011”, odbywającego się w październiku w Kijowie.

Łódzka ROT wyróżniona. ROTWŁ
otrzymała zbiorową odznakę Za
Zasługi dla Miasta Łodzi. 9 listopada,
podczas okolicznościowej sesji Rady
Miejskiej, odbyła się uroczysta gala
z wręczeniem odznak. Z rąk Tomasza
Kacprzaka, przewodniczącego Rady
Miejskiej, odebrał ją Sylwester Pawłowski, prezes ROT. Wyróżnienie, na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń, 26
października przyjęła rada miejska. Za
działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania uhonorowano również
15 mieszkańców Łodzi. Laureaci otrzymali odznaki z okazji Święta Niepodległości. MC

jechali przedstawiciele samorzàdu łódzkiego i warmiƒsko-mazurskiego.

Przyciągnąć turystę
Punktem wyjÊcia do zainteresowania
Ukraiƒców polskim stoiskiem były
wspólnie organizowane mistrzostwa
Euro 2012. – Wystrój stoiska utrzymany był w piłkarskiej stylistyce. Jednak to
nasze atrakcje turystyczne miały byç
kluczem do zaprezentowania naszego
kraju jako destynacji turystycznej. – Polskie stoisko jak zwykle nale˝ało do najwi´kszych, co zrozumiałe, gdy spojrzeç
na statystyki, wskazujàce ju˝ trzeci rok
z rz´du na rosnàcà liczb´ turystów z
Ukrainy odwiedzajàcych nasz kraj – powiedział Włodzimierz Szczurek, dyrektor POT na Ukrainie.

Województwa kuszą atrakcjami
Przedstawiciele Polski zapewnili
ukraiƒskim partnerom sporo atrakcji.
Przedstawiciele woj. warmiƒsko-mazurskiego na prezentacj´ regionu zaprosili m.in. ambasadora RP na
Ukrainie Henryka Litwina oraz kierownika Wydziału Konsularnego w Kijowie
Rafała Wolskiego. Łódê postawiła na
rozrywk´ i zaprosiła ukraiƒskich touroperatorów na koncert zespołu Samokhin Band. Prezentacja Polski nie
ograniczyła si´ do targowego stoiska. W
centrum Kijowa, na dworcu kolejowym
i na lotnisku Boryspol, pojawiły si´ videoboardy prezentujàce Polsk´. OczywiÊcie nie mogło si´ obyç bez kampanii
„Mazury – Cud Natury” – videoboardy
zach´cały Ukraiƒców do oddania głosu

Polskie stoisko jak zwykle należało do największych na targach

na Krain´ Wielkich Jezior w konkursie
fundacji New7Wonders.

Zwiększyć przyjazdówkę
Dobrym znakiem był udział w targach du˝ych polskich touroperatorów,
np. Gromady, Almaturu, Inturu i Tripu. Wyglàda jednak na to, ˝e trudno
spodziewaç si´ szybkich efektów naszej
targowej działalnoÊci. – W tym roku
wzi´liÊmy udział w targach po dwuletniej przerwie i zauwa˝yliÊmy, ˝e jest
mniej wystawców, kontrahentów i odwiedzajàcych. Nie znaczy to, ˝e na takie imprezy nie nale˝y przyje˝d˝aç.
Udział w nich ma znaczenie presti˝owe
i marketingowe, ale nie handlowe. Niestety, nasza obecnoÊç na targach raczej
nie b´dzie miała bezpoÊredniego prze-

Konferencja | Odbył si´ Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

Samorzàdy i biznes o sudeckiej turystyce
Przedstawiciele branży, samorządu i lokalnych organizacji turystycznych dyskutowali o sytuacji turystyki w regionie.

O

tym, ˝e turystyka jest podstawowà
gał´zià gospodarki regionu, Êwiadczyła obecnoÊç licznego grona samorzàdowców, na czele z przewodniczàcym sejmiku samorzàdowego
województwa dolnoÊlàskiego Jerzym
Pokojem, jego zast´pczynià Gra˝ynà
Malczuk i członkiem zarzàdu województwa dolnoÊlàskiego Jerzym
Łu˝niakiem. Przedsi´biorcy reprezentowali wszystkie sfery biznesu turystycznego z kilkunastu miejscowoÊci.
Byli tak˝e obecni prezesi i członkowie
Karkonoskiej LOT „Ânie˝ka” w Karpaczu i LOT w Szklarskiej Por´bie.
Sejmikowi towarzyszyły dyskusje panelowe. ˚ywa była wymiana poglàdów
na temat powołania Karkonosko-Izer-

Sejmikowi towarzyszyły dyskusje panelowe. Żywa była wymiana poglądów na temat powołania Karkonosko-Izerskiej LOT

skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Dyskutuje si´ na ten temat od lat, jednak działacze ju˝ istniejàcych struktur
bojà si´, ˝e mno˝enie bytów to rozdrabnianie Êrodków – płatnicy pozostanà ci
sami. Powołaniu nowej LOT nie sprzyja te˝ to, ˝e ostatnio w Jeleniej Górze
powstał ponownie oddział DOT
Uczestnicy spotkania rozeszli si´ z

przekonaniem, ˝e wiele spraw wymaga
jeszcze zdiagnozowania. Wojciech Kudera, moderator panelu „Razem zarabiajmy na turystyce”, tak podsumował
sejmik: – AktywnoÊç uczestników dowodzi, ˝e bran˝a turystyczna potrzebuje takich spotkaƒ. Wyczuwa si´ jeszcze
nieufnoÊç przy dzieleniu si´ szczegółami
swego know-how, dyskusja pozwala jednak identyfikowaç problemy, które dotyczà wszystkich. Z sejmikowych
rozmów wynika, ˝e przeszkodà w rozwoju infrastruktury turystycznej stał si´
ekoterroryzm. Ka˝dy projekt inwestycyjny w dziedzinie turystyki napotyka na
protesty ekologów natury!
Kolejne spotkanie zapowiedziane
zostało na marzec 2012 roku. LOK, JT
15 września , Jelenia Góra, Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

Regiony | Promocja Podkarpacia

Województwo podkarpackie w trójwymiarze
Pod hasłem „Podkarpacie – przestrzeń
otwarta” zrealizowano spoty reklamujące region. Jeden zrobiono z wykorzystaniem nowoczesnych systemów: 3D oraz
Moving Time Lapse. Klip ma wypromować Podkarpacie nie tylko w Polsce,
lecz także i w Europie.

P

rodukcja przedstawia m.in. widok
z Połoniny Wetliƒskiej i Êmigłowiec
Black Hawk produkowany w zakładach
PZL Mielec. Pomysłodawcom zale˝ało
na zach´ceniu turystów do odwiedzania
regionu, a przedsi´biorców do inwestowania w nim. – Kampania ma pokazaç

połàczenie pi´kna natury z nowoczesnoÊcià – mówi Wiesław Bek, rzecznik
prasowy marszałka województwa podkarpackiego.
Podobnà opini´ wyraził Piotr Czerepiuk, dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego UM Województwa Podkarpackiego. – Ukazanie nowoczesnej
infrastruktury, innowacyjnych gał´zi
przemysłu i kapitału ludzkiego ma przyciàgnàç inwestorów – powiedział. Dlatego w spocie sà zdj´cia z lotniska
Rzeszów-Jasionka i Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
Nakr´ceniem spotu zaj´ła si´ Agen-
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cja Reklamowa Bogaczewicz. Klip
kosztował 63 tys. zł, z czego 53,5 tys. to
dofinansowanie unijne. Po 5 tys. zł przeznaczyły bud˝et paƒstwa i samorzàd.
Przygotowanie filmu w 3D było bezpłatne. WłaÊciciel agencji stwierdził, ˝e zrobienie takiej reklamy to promocja dla
jego firmy. Od miesiàca film mo˝na zobaczyç w internecie, ale konieczne jest
posiadanie specjalnych okularów. Do
koƒca listopada spot b´dzie emitowany
w: TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN 24,
PolsatNews i TV Biznes. Aby obejrzeç
go w trzech wymiarach, trzeba mieç odpowiedni odbiornik. MC

ło˝enia na zwi´kszenie liczby goÊci odwiedzajàcych Polsk´ – podsumowała
Lilia Roszkowska z Grupy Trip.
Przedstawiciele samorzàdowych
władz, liczne firmy, prezentacje i workshopy nie przynoszà prostych sukcesów,
takich jak np. podpisanie umów. Mogà
jednak mieç wpływ na pozytywny wizerunek kraju wÊród zagranicznych kontrahentów i w dłu˝szej perspektywie
zwi´kszyç popularnoÊç Polski jako destynacji turystycznej. Zwłaszcza ˝e liczby nie kłamià – spoÊród naszych
wschodnich sàsiadów to Ukraiƒcy od
lat odwiedzajà nas najliczniej.
4-6 październik, Kijów, XVIII Międzynarodowy Salon Turystyczny Ukraina 2011

LOT „Toruń” odkrywała kujawsko-pomorskie twierdze. „Szlakiem
umocnień województwa kujawsko-pomorskiego” – pod takim hasłem Lokalna
Organizacja Turystyczna „Toruń” zachęcała do zdobywania twierdz regionu. Wycieczki do Torunia, Chełmna i Grudziądza
zorganizowano dla 120 osób na przełomie października i listopada. Podczas
wycieczek zwiedzano m.in. Twierdzę
Chełmno, Muzeum Historyczno-Wojskowe i kompleks forteczny Wielka Księża
Góra. Oprócz opieki przewodnika zapewniono również transport, ciepły posiłek
oraz materiały informacyjne. Chętni mieli możliwość zdobycia odznak krajoznawczych. Projekt – zainicjowany przez
miłośników fortyfikacji regionu – miał nakłonić uczestników wyjazdów do odkrycia mniej znanych miejsc i militarnego
dziedzictwa województwa. MC
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DESTYNACJE

krótko
Karyntia gwarantuje naukę jazdy.
Jeśli uczeń w ciągu 3 dni nie opanuje podstaw jazdy na nartach, otrzyma zwrot pieniędzy. Kurs jest nowością
w zimowej ofercie Karyntii. Austriacka
Karyntia oferuje trzydniowy kurs nauki
jazdy na nartach. Szkolenie, prowadzone jest przez 33 szkoły narciarskie z całego regionu, kosztuje 99 euro (w
sezonie wysokim – 129 euro). W cenę
wliczone jest wypożyczenie sprzętu, a
przede wszystkim gwarancja nabycia
podstawowych umiejętności narciarskich. MC

Francja chce zarobić na paraolimpiadzie. Francja zamierza przyciągnąć turystów wybierających się na
zmagania olimpijskie organizowane w
roku 2012. Mimo że paraolimpiada
odbędzie się w Londynie, Francuzi
proponują zainteresowanym zakwaterowanie u siebie. Francuzi postanowili wykorzystać to, że większość hoteli w angielskiej stolicy i południowo-zachodniej części kraju jest już
przepełniona. W związku z tym wskazują region Cote d’Opale, położony przy
Kanale La Manche, który oferuje konkurencyjne ceny i bliskość Wielkiej
Brytanii. Podróż z francuskiego portu
Calais do centrum Londynu trwa
1,5 godziny. Paraolimpiada potrwa
od 29 września do 9 października 2012
roku. MC

Do Kaliningradu bez wiz. 27 października ministrowie spraw wewnętrznych krajów UE przyjęli w
Luksemburgu porozumienie w sprawie
umowy o małym ruchu granicznym z
obwodem kaliningradzkim. Jeśli zaakceptuje je Parlament Europejski, umowa może wejść w życie do końca tego
roku. Ruch bezwizowy obejmie tylko
niektóre powiaty Pomorza oraz Warmii
i Mazur. Zmiany mają ułatwić możliwość podróżowania mieszkańcom Kaliningradu do krajów UE oraz strefy
Schengen. Polakom oszczędzi biurokratycznych procedur oraz wydatku w wysokości 35 euro. MC
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UE | Sytuacja w Grecji destabilizuje całà europejskà gospodark´

Grecja pogrąża się w chaosie
>> ze strony 1
Decyzja greckiego premiera mo˝e
okazaç si´ dla Êwiata tym, czym był upadek amerykaƒskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers i jest
zapowiedzià gł´bokiej recesji nie tylko
w Europie, ale i w wi´kszej cz´Êci Êwiata. Przewidywane sà dwa scenariusze i
jeden koniec, bo wyjÊcie Grecji ze strefy euro, bàdê pozostanie i przyj´cie reform proponowanych przez kraje
Eurolandu i tak skutkowac b´dzie gł´bokim kryzysem ekonomicznym. Pytanie tylko, jak gł´bokim?

Sytuacja nie do opanowania
EkonomiÊci zgodnie twierdzà, ˝e
chcàc uniknàç globalnego kryzysu, kraje europejskie zdeklarowały pomoc finansowà
Grecji,
która
bez
restrukturyzacji i reform jeszcze bardziej osłabi europejska gospodark´. –

Umorzenie cz´Êci długu Grecji, okazało si´ dla krajów UE du˝o bardziej
opłacalne, ni˝ jej upadek. JeÊli jednak
kraj nie zacznie przeprowadzaç reform
gospodarczych odbije si´ to na nastrojach społecznych – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.
Decyzja europejskich parlamentarzystów wywołała fal´ optymizmu inwestorów, jednak oÊwiadczenie premiera
Grecji o przeprowadzeniu referendum
pokazała, ˝e na pozytywne prognozy
dla Europy jest za wczeÊnie.
Optymizm inwestorów został
wstrzymany. Kraje Eurolandu nadal
stojà przed rozwiàzaniem problemu
zadłu˝enia. Nie mo˝na zapominaç te˝
o stale rosnàcej liczbie paƒstw, które
otwarcie przyznajà si´ do swoich pogł´biajàcych si´ problemów finansowych. Dodatkowo pot´guje je
spowolnienie gospodarcze i zatrzymanie wzrostu rozwoju.

destynacji wÊród Europejczyków. Sektor greckiej turystyki posiada odpowiednio: 3,2 proc. i 1,7 proc. udziału w
europejskim i Êwiatowym rynku mi´dzynarodowych przyjazdów, co powoduje bezpoÊredni 16-proc. wkład we
wzrost PKB w 2011 r.

Z Georgem Koletsosem, sekretarzem generalnym Greckiej Organizacji Turystycznej (GNTO), rozmawiała Maria
Kilijańska.
Jak sytuacja ekonomiczna w Grecji wpływa na turystykę do kraju?
G.K.: Sytuacja ekonomiczna Grecji
jest bardzo ci´˝ka, nie ma jednak bezpoÊredniego wpływu na turystyk´, która jest jednà z głównych gał´zi naszej
gospodarki. Zrobimy wszystko, aby
utrzymaç jà na odpowiednim poziomie.
Trzeba pami´taç, ˝e turystyka rzàdzi si´
swoimi prawami. Grecja według Europejskiego Barometru nadal pozostaje
jednà z czterech najpopularniejszych

Jak w związku z tym wyglądał
ruch turystyczny w pierwszej połowie roku 2011?
G.K.: W ciàgu pierwszych szeÊciu
miesi´cy 2011 roku odnotowaliÊmy 10-proc. wzrost liczby turystów odwiedzajàcych nasz kraj. Daje to liczb´ ok. 4
mln turystów, którzy przyjechali w tym
okresie. W samym czerwcu 2011 roku
liczba odwiedzajàcych Grecj´ Europejczyków wzrosła o 15 proc., w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. Te wyniki pokazujà, ˝e turyÊci mimo problemów ekonomicznych w
Grecji nadal chcà tu przyje˝d˝aç i nie
rezygnujà z wakacji zarówno na kontynencie, jak i poszczególnych wyspach.
Jak będziecie chcieli to wykorzystać do rozwoju branży turystycznej
w najbliższej przyszłości?

Bankructwo państwa i konsumenta
Obecnà sytuacj´ w Grecji ekonomiÊci porównujà do Argentyny z 2002 roku. Wtedy Êwiat zobaczył, jak
negatywne skutki przynoszà wieloletnie
zaniedbania w sektorze finansowym.
Na przykładzie tego kraju widaç, ˝e
upadek paƒstwa dotyka wszystkich jego
mieszkaƒców, a tak˝e instytucje oraz
firmy powiàzane.

Recesja już niedługo
Skutkiem kryzysu b´dzie gwałtowny
wzrost bezrobocia, wysokie ceny kredytów i rosnàca inflacja. Recesja osłabi gospodark´ i jednà z wa˝niejszych jej
dziedzin – turystyk´. Spowoduje to niech´ç przedsi´biorców do podejmowania inwestycji i ci´cia w wydatkach
bud˝etowych – płacach w sferze bud˝etowej i transferach społecznych, a tak˝e
b´dzie skutkowaç drastycznym spadkiem dynamiki PKB. Natomiast zapo-

G.K.: Według przeprowadzanych
analiz ekonomicznych zakładamy, ˝e
rozwój inwestycji w sektorze turystyki
pochłonie 6 mld euro, a do 2021 przewidujemy wzrost tej kwoty o 3,2 proc.,
do sumy równej 8,1 mld euro. Poziom
zatrudnienia bezpoÊredniego i poÊredniego wynosi 768 tys. etatów i stanowi
18,4 proc. ogółu zatrudnionych w
2011 r. Szacujemy, ˝e do 2012 r. wzrost
ten osiàgnie 944 tys. miejsc pracy, i b´dzie na 21,7-proc. poziomie w skali
ogólnego zatrudnienia w kraju. Sà to
optymistyczne wskaêniki dla naszej gospodarki i rozwoju bran˝y turystycznej.
Chcemy, aby wszystkie inwestycje, które b´dziemy przeprowadzaç, spowodowały jeszcze wi´ksze zwi´kszenie ruchu
turystycznego do naszego kraju, nie tylko Europejczyków, ale i mieszkaƒców
pozostałych kontynentów.
Jaki udział w realizacji tych planów będzie miała Grecka Organizacja Turystyczna (GNTO)?
G.K.: Chcemy promowaç nasz kraj
zgodnie z nowymi trendami i stale
zmieniajàcymi si´ preferencjami
klientów. W ubiegłym roku byliÊmy

wiadane drakoƒskie ci´cia wydatków
spowodujà strajki, które odstraszà turystów. – Bardzo prawdopodobne sà
utrudnienia, jakie czekaç b´dà turystów, w wyniku nasilenia si´ niezadowolenia greckiego społeczeƒstwa – mówi
Grzegorz Pułkotycki, z-ca dyrektora
Departament Doradztwa Inwestycyjnego Dom Maklerski BZ WBK. – Nie
mo˝na wykluczyç komplikacji wywołanych strajkami czy innymi wybuchami
społecznych protestów, co nie b´dzie
sprzyjaç wizerunkowi Grecji, jako raju
dla turystów – dodaje.
Niepewna sytuacja z Grecjà, powoduje, ˝e sytuacja w Europie staje si´ coraz bardziej napi´ta. EkonomiÊci coraz
cz´Êciej informujà, ˝e gł´boka recesja
zbli˝a si´ wielkimi krokami i trzeba
przygotowaç si´ na gwałtowny wzrost
bezrobocia, rosnàcà inflacjà i drastyczny
spadek dynamiki PKB, który pogrà˝y
Greckà turystyk´. MAK

zmuszeni zredukowaç o 45 proc. fundusze przeznaczone na promocj´. JesteÊmy jednak dumni, ˝e mimo to
udało nam si´ dwukrotnie zwi´kszyç
liczb´ przyje˝d˝ajàcych turystów, którzy przyjechali do Grecji w tym czasie.
Obecnie planujemy stworzenie sieci
partnerów strategicznych. Chcemy te˝
kontynuowaç kampanie informacyjne
w mediach społecznoÊciowych i internecie: Facebook, Twitter, Flicker,
YouTube. Dodatkowo b´dziemy promowaç naszà stron´ internetowà:
www.visitgreece.gr, na której znajdujà
si´ wszystkie wa˝ne informacje, które
powinni znaç turyÊci udajàcy si´ do
naszego kraju.
George Koletos, sekretarz generalny
Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej (GNTO), prezes i założyciel Artator Holdings SA. Wcześniej: przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Śródziemnomorskich „Volos 2013” SA; Wykształcenie: Harvard Business School,
Cass Business School, Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon, Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion
Athin

Promocja

Strona internetowa wizytówką firmy
Strona internetowa to klucz do
sukcesu firmy. Niezale˝nie od
wielkoÊci przedsi´biorstwa, bran˝y i rynku, na którym działa,
strona www jest elementem przyciàgajàcym nowych klientów, wizytówkà firmy w sieci oraz
miejscem prezentacji produktów
i usług. Firmy, którym zale˝y na
efektywnym wykorzystaniu potencjału Internetu, powinny przestrzegaç kilku zasad przy konfiguracji
i prezentacji swojej strony internetowej. Wpłynà one nie tylko na wizerunek przedsi´biorstwa, ale
tak˝e przyciàgnà potencjalnych
klientów i pozwolà zachowaç ich
długotrwałà lojalnoÊç.
Chwytliwa nazwa domeny
Pierwszy krok do utworzenia strony internetowej to znalezienie domeny
– dostawcy usług hostingowych posiadajà w swojej ofercie bezpłatne narz´dzia do sprawdzania wolnych domen.
Ponadto adres internetowy powinien
zgadzaç si´ z tematem strony i byç

oferujà aplikacje online, które pozwalajà stworzyç stron´ internetowà
w prosty i szybki sposób (np. 1&1 MyWebsite). Klient szukajàcy informacji
chce je znaleêç jak najszybciej. Dlatego strona internetowa nie powinna
byç zbyt hałaÊliwa i przeładowana
grafikà czy migoczàcymi banerami.
Elementem graficznym, który powinien byç dobrze widoczny na stronie,
jest logo firmy.

krótki i chwytliwy, np. „twoja-podroz”
czy „twoje-wakacje”. Mo˝na te˝ pomyÊleç o nazwie, która ułatwi trafienie do biura zagranicznym klientom
– „funtravel”, „lastminutetravel” itp.
Przejrzysta
i funkcjonalna struktura
Kolejnym krokiem do sukcesu jest
zaprojektowanie przejrzystej struktury
strony. Niektóre firmy hostingowe

Czytelny przekaz
Najwa˝niejszym elementem strony
internetowej jest jej treÊç. Struktura zamieszczonych informacji powinna byç
czytelna, a teksty krótkie, konkretne
i dostarczajàce klientom przydatnych
informacji. Strona internetowa biura
podró˝y powinna przede wszystkim
zawieraç szczegółowà ofert´ wraz
z aktualnym cennikiem. Dobrym pomysłem jest zamieszczenie wewn´trznej wyszukiwarki. Powinna ona dawaç
mo˝liwoÊç dostosowania oferty pod
wzgl´dem rodzaju wypoczynku (wczasy, wycieczki itp.), Êrodka transportu,

KOMENTARZ
Oliver Mauss,
Dyrektor Generalny
1&1 Internet
Posiadanie przez ﬁrmę strony internetowej to konieczność. Możliwość
dotarcia do klientów to największa zaleta posiadania ﬁrmowego
serwisu. Przedsiębiorcy, zwłaszcza właściciele małych i średnich ﬁrm,
obawiają się „wejścia do Internetu” z uwagi na wysokie koszty, brak
czasu czy umiejętności i wiedzy. Dzięki nowemu narzędziu do projektowania stron internetowych, 1&1 MyWebsite (dostępne na stronie
www.1and1.pl), każdy może w stworzyć atrakcyjną wizualnie i w pełni
dostosowaną do swoich potrzeb stronę www.
daty wyjazdu, ceny itp. Warto równie˝
przystosowaç serwis dla osób poszukujàcych informacji o wyjazdach grupowych – w osobnej zakładce mo˝na
umieÊciç ofert´ wycieczek szkoleniowych, integracyjnych. W dobrze widocznym miejscu powinny si´ znaleêç
dokładne dane kontaktowe biura
i jego poszczególnych filii, mo˝na
równie˝ dodaç mapk´. Warto te˝ pami´taç o regularnym aktualizowaniu
serwisu. Strona internetowa, która wi-

ta ubiegłorocznymi promocjami, nie
pozostawia dobrego wra˝enia.
Wymagania techniczne
Poza chwytliwà nazwà domeny, przejrzystà strukturà i ciekawà treÊcià
nale˝y pami´taç o spełnieniu wymogów
technicznych. Klient nie chce traciç czasu na wielokrotne próby wyÊwietlenia
strony. Dlatego optymalna prezentacja
w ró˝nych wyszukiwarkach i szybkoÊç
ładowania serwisu to podstawa.
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Róża Regionów | Konkurs na najlepszy folder turystyczny rozstrzygni´ty

Nagrody dla kreatywnych
pragmatyków
Małopolska, Śląskie, Mazowieckie i Białystok mają najlepsze materiały promocyjne w 2011 roku! Pierwszy konkurs
„Wiadomości Turystycznych” na najlepszy folder promocyjny – Róża Regionów
został rozstrzygnięty.

Ewa Maciejewska

Z

materiałami promocyjnymi regionów jest jak z cukierkami: nie zawsze pod ładnym papierkiem kryje
si´ dobry smak – mówił na poczàtku obrad kapituły konkursowej Wojciech Fedyk, jeden z jurorów konkursu Ró˝a
Regionów 2011. Ale zwyci´skie materiały nie pozostawiały wàtpliwoÊci:
atrakcyjne okładki kryły dobrej jakoÊci
treÊci. – Widaç, ˝e przygotowanie materiałów promocyjnych władze samorzàdów coraz cz´Êciej powierzajà
profesjonalistom – mówili jurorzy.

Trudny wybór
Serie materiałów promocyjnych
zgłoszonych przez Urzàd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Âlàskà Organizacj´ Turystycznà oraz
Samorzàd Województwa Mazowieckiego i Urzàd Miejski w Białymstoku zostały ocenione najwy˝ej. Na konkurs 69
podmiotów zgłosiło 157 wydawnictw.
– Trudno było wybraç kilka najlepszych propozycji – mówiła Renata Toczyska-Seliga, dyrektor Turystyki i
Transportu z Agencji Ciszewski PR. W
efekcie wybrano materiały 22 podmiotów, które kapituła zło˝ona ze specjalistów z bran˝y turystycznej i PR,
przedstawiciela mediów oraz grafika
poddała szczegółowej analizie. Ka˝dy z
jurorów wszystkie materiały oceniał we-

dług punktacji w 4 kategoriach: pierwsze wra˝enie (1–5 pkt), estetyka i zawartoÊç (1–10 pkt), kontekst specjalistyczny
– ka˝dy juror oceniał pod innym kontem, np. grafik – jakoÊç projektu i opracowania graficznego, redaktor –
poziom merytoryczny, specjalista PR –
skuteczne narz´dzie w promocji regionu (1–20 pkt) oraz subiektywna ocena
konsumencka (1–5 pkt). Najwi´cej, powy˝ej 200 punktów zdobyli zwyci´zcy.
Ale wiele folderów zasługiwało na wyró˝nienie.

Pierwsze wrażenie
Specjalista w dziedzinie grafiki Mateusz Kokot, absolwent Akademii Sztuk
Pi´knych w Poznaniu, wyró˝nił szczególnie: dobór ilustracji i bogatà szat´
graficznà materiałów Âlàskiej ROT;
bardzo dobrze dobranà kolorystyk´,
kompozycj´ oraz typografi´ serii publikacji Małopolskiego i oryginalnà kompozycj´ fotograficznà folderu Krakowa
„Muzea – oferta spotkaƒ”. Docenił tak˝e profesjonalnà infografik´, czytelny
podział i przejrzystà grafik´ przewodnika „Białystok wielu kultur” oraz spójnà
szat´ graficznà i czytelnà typografi´ serii materiałów Mazowsza i Nowego Sàcza, a tak˝e wyraênà hierarchi´
informacji i ciekawy szablon graficzny
wydawnictw Zachodniopomorskiego.

Na półce i w trasie
Jurorzy ˝ywo dyskutowali o zawartoÊci materiałów, zwracajàc uwag´ na tematyk´, realizacj´ myÊli przewodnie, a
tak˝e aspekt praktyczny publikacji. –
Âwietnà propozycjà dla turystów z
dzieçmi jest przewodnik „Âlàskie z
dzieckiem” – mówiła Anna MyÊlak, dy-

rektor targów Tour Salon. Kompleksowe informacje materiałów Podlaskiej
ROT doceniła Alicja Dàbrowska, redaktor „Gazety Wyborczej”: – W jednej
publikacji zebrano niezb´dne i u˝yteczne informacje, a por´czny format zach´ca do zabrania przewodnika na
w´drówk´.

Coś specjalnego
– DziÊ materiały promocyjne to nie
tylko ładne zdj´cia i troch´ tekstu. Teraz robi si´ wyraziste layouty, ładnie
eksponuje logotypy, dobiera por´czne
formaty i zamieszcza sensowne treÊci,
konkretne informacje, dorzuca ciekawostki – powiedziała po obradach Alicja Dàbrowska. Jurorzy docenili m.in.
poradnik Stowarzyszenia Podziemne
Trasy Turystyczne Polski, przewodnik
eventowo-bankietowy Krakowa, pomysł umieszczenia materiałów Wisły w
zgrabnym pudełku. – Dla mnie istotnà
rzeczà było pokazanie konkretnych
produktów turystycznych – podkreÊlał
Włodzimierz Banasik, wykładowca
Wy˝szej Szkoły Organizacji Turystyki i
Hotelarstwa w Warszawie. Wysoko
oceniono materiały Âlàskiej ROT,
Wielkopolski, Wisły, seri´ materiałów
Podlaskiego Urz´du Marszałkowskiego, Szczyrku oraz Mazowsza. Za pomysłowoÊç prezentacji i ich zawartoÊci
doceniono tak˝e: „Zakupy z tradycjà”
Małopolski, seri´ o Euro Wielkopolskiej ROT, wydawnictwo Łódzkiej
ROT oraz Szczecina.

Elementy zbędne
Jurorzy nie skupiali si´ na negatywach nadesłanych prac, ale podczas
obrad zwrócili uwag´ na kilka elemen-

Kapituła wysoko oceniła wiele nadesłanych folderów

tów, których nie powinno byç w dobrych i praktycznych wydawnictwach
promocyjnych. Nie nale˝y np. zamieszczaç złej jakoÊci zdj´ç, stosowaç zbyt
wielu elementów graficznych naraz
(apli, pasków, punktów, obrazków) w
jednym miejscu. Warto za to zadbaç o
proporcje miedzy przekazem (tekstem) a ilustracjami, spójnà szat´ graficznà, a tak˝e o selektywny dobór
informacji, poprawnoÊç j´zykowà i styl
publikowanych treÊci. Istotnym elementem jest tak˝e obj´toÊç i oprawa
publikacji – np. praktyczny przewodnik
nie powinien byç zbyt gruby ani ci´˝ki.

Inwestycja w promocję
– Na poczàtku obrad wszystkim
uczestnikom ˝yczyłem powodzenia, bo
nawet w powa˝nych konkursach szcz´Êcie si´ przydaje – podkreÊlał Wojciech
Fedyk. Ale w tym, mo˝e poza nielicz-

nymi wyjàtkami, poziom był naprawd´
wyrównany – mówili jurorzy. – Po prostu materiały promocyjne polskich
regionów sà przygotowywane na Êwiatowym poziomie – podsumowała Renata Toczyska-Seliga.
Wr´czenie nagród odbyło si´ 20
paêdziernika na scenie głównej targów Tour Salon. Liczba zgłoszeƒ oraz
wysoki poziom nadesłanych materiałów to dowód na to, ˝e władze regionów i samorzàdów zwracajà coraz
wi´kszà uwag´ na jakoÊç promocji, i
˝e powierzenie opracowania materiałów promocyjnych profesjonalistom
naprawd´ si´ opłaca. Obrady kapituły
odbyły si´ 28 wrzeÊnia w Wy˝szej
Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.
>> WIĘCEJ INFORMACJI
na www.wiadomosciturystyczne.pl

Najlepsze foldery – laureaci Ró˝y Regionów 2011

I MIEJSCE

230 pkt

UM Województwa Małopolskiego
Pokazaliśmy etniczne atuty w sposób nowoczesny. Położyliśmy nacisk na święta, tradycje i zwyczaje, które
wciąż są celebrowane. Pokazaliśmy też, jaki wpływ ludowość regionu miała na produkty, które można współcześnie kupić w naszych sklepach.
Elżbieta Kantor, dyrektor Departamentu Turystyki,
Sportu i Promocji UM Województwa Małopolskiego

II MIEJSCE

219,5 pkt

Śląska Organizacja Turystyczna
Staramy się, aby z wydawanych przez nas publikacji turysta nie tylko dowiedział się jak najwięcej, lecz także
zobaczył Śląskie – dlatego tak duży nacisk kładziemy zarówno na treść, jak i na formę. Nagrodzone Różą Regionów wydawnictwa dostępne są również w internecie:
slaskie.travel.
Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura ŚOT

III MIEJSCE

219 pkt

IV MIEJSCE

201 pkt

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Urząd Miejski w Białymstoku

Położyliśmy nacisk na to, by szata graficzna była spójna z systemem identyfikacji wizualnej. Staraliśmy się
zawrzeć różne aspekty: od turystyki aktywnej, po
weekendową. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom Mazowsza, że mogą odpocząć w pobliżu domu.

W przewodniku kulinarnym poza najlepszymi restauracjiami pokazaliśmy przepisy kulinarne. W przewodniku
kulturalnym ukazaliśmy miasto nowocześnie – tu położyliśmy nacisk na taniec i sztukę współczesną, oraz
tradycyjnie – tu odnieśliśmy się do wielokulturowości.

Izabela Stelmańska, z-ca dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki UM Woj. Mazowieckiego

Hubert Gonera, dyrektor firmy Landbrand,
wykonawca projektu
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Kapituła | Członkowie kapituły o swoich wyborach

fot. Michał Mutor

Kapituła wybrała to, co praktyczne i estetyczne

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej
Organizacji Turystycznej
Konkurs realizowany przez
redakcję „WT” dowodzi,
jak intensywnie wykorzystywanym narzędziem jest
folder promocyjny. Wśród
nadesłanych wydawnictw
były zarówno te stricte wizerunkowe, jak i prezentujące konkretne atrakcje.
Patrząc z perspektywy turysty, cieszy to, że coraz
częściej do promocji wykorzystuje się praktyczne informacje, a regiony i
miejscowości doceniają
taką formę prezentacji.

Wojciech Fedyk, ekspert
ds. turystyki,

Anna Myślak, dyrektor targów Tour Salon, MTPoznań

Największe wrażenie zrobiły
na mnie foldery, które były
spójne. Podczas oceny brałem pod uwagę głównie pomysł na prezentację oraz
adekwatność oprawy graficznej do przekazu. Dobry
folder nie potrzebuje fajerwerków graficznych,
najważniejsze jest by layout
był dopasowany do treści.
W ocenianych materiałach
szukałem proporcji między
kompleksową informacją a
sposobem jej prezentacji,
bo oba te elementy tworzą
jakość.

Z doświadczenia doskonale
wiem, jakie materiały cieszą
się największym zainteresowaniem turystów. Użyteczność to podstawowa
wartość dla chcących poznać
nowe miejsca. Praktyczne informacje, przyjazna forma
graficzna, aktualne zdjęcia
obiektów i kontakty odsyłające do konkretnych miejsc
bardzo się przydają. Pożądanym dodatkiem są także
mapki. Istotną wartością jest
także poręczny format, a nawet waga. Takich materiałów
było sporo.

Renata Toczyska-Seliga, dyrektor Turystyki i Transportu, Agencja Ciszewski PR
Oceniając materiały, skupiałam się na wymiarze praktycznym informacji oraz ich
skuteczności w promocji.
W przypadku regionów znaczenie ma kompleksowość
oferty i rzeczowość informacji. Jestem pozytywnie zaskoczona wysoką jakością
nadesłanych materiałów. Niektóre foldery mnie zachwyciły
– profesjonalne, ale z sercem.
Ucieszyła mnie dobra oferta
agroturystyczna, skądinąd
coraz modniejsza wśród
mieszkańców dużych miast.

dr Włodzimierz Banasik,
dziekan Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
Podczas oceny skupiałem
się przede wszystkim na
tym, jak wyeksponowane są
produkty turystyczne oraz
czy oprócz pięknych zdjęć
podaje się konkretne informacje. Jeśli wydawnictwo
podejmuje tematykę
kulinarną, to w materiałach
powinno podawać się kompleksowe dane, np. propozycje specjałów regionalnych,
gdzie można ich skosztować,
wydarzenia związane z kuchnią regionu.

Alicja Dąbrowska, redaktor
„Gazety Wyborczej”

Mateusz Kokot, Akademia
Sztuk Pięknych w Poznaniu

Szukam wydawnictw, z których można skutecznie korzystać. Ale jednocześnie takich,
które dobrze mogą się prezentować na półce. Przy ocenie zwracałam uwagę na
treść, sposób jej podania, a
także przyjazny format i wyrazisty layout. Patrząc na tego
typu publikacje z perspektywy lat, widzę znaczącą zmianę. Kiedyś materiały
promocyjne były czymś w rodzaju prezentu dla gościa,
często trzeba było za nie płacić. Teraz są użyteczne i powszechnie dostępne, gratis.

Większość wybranych
do oceny zestawów zaprojektowana była według
reguł sztuki. Coraz więcej
wydawnictw regionalnych
charakteryzuje się spójną
identyfikacją wizualną, która
pozwala na długotrwałe i
świadome budowanie
marki danego regionu.
Widać, że wiele z nich powierzanych jest profesjonalnym studiom graficznym,
które nie tylko projektują wydawnictwa, ale przede
wszystkim tworzą strategię
promocyjną.

Katalogi wyró˝nione w konkursie Ró˝a Regionów 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

UM Województwa
Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Podziemne
Trasy Turystyczne Polski

Miasto Poznań

Regionalna Organizacja Województwa Łódzkiego

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Urząd Miasta Szczecin

Kochaj Polskę Sp. z o.o.

Urząd Miasta w Wiśle, Referat Promocji, Turystyki i Sportu

Urząd Miasta – Gmina Kędzierzyn-Koźle

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

MOKPiI im. Jana Więzika
w Szczyrku

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Urząd Miasta Kielce

Urząd Miasta Racibórz

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 22 • 16-30 listopada 2011

RÓŻA REGIONÓW

11

Katalogi zgłoszone do konkursu Ró˝a Regionów 2011

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Grudziądzu

Warmińsko-Mazurska ROT

Tarnowskie Centrum Informacji – Gmina Miasta Tarnowa

Urząd Gminy Łapsze Niżne

Gmina Miasta Gostynina

Gmina Miejska Wałcz

Wadowickie Centrum Kultury im. Marciny Wadowity

Gmina Miasto Świdnica

Związek Gmin Jurajskich

Gmina Miasto Puławy

Gmina Kolbuszowa

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

Urząd Miejski Kamień Pomorski

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja

Miasto Zamość

Lokalna Organizacja
Turystyczna „Marina”

Urząd Miasta Rybnika

Stowarzyszenie G.G.G.
– Bieszczady

Urząd Miejski w Sławie

Urząd Miejski w Sławie

Urząd Miejski w Sławie

Urząd Miejski w Łomży

Gmina Czaplinek

Urząd Miasta w Trzebini

Gmina Karpacz

Gmina Piła

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Urząd Miasta Nieszawa

Gmina Goleniów

Starostwo Powiatowe
w Obornikach

Urząd Miasta i Gminy Pelpin

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu

Gmina Miasto Augustów

Zachodniopomorska ROT

Urząd Miasta
w Pabianicach

Powiat Chrzanowski, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Urząd Miasta w
Tomaszowie Lubelskim

Dolnośląska Organizacja
Turystyczna

LGD Stowarzyszenie „Na
Śliwkowym Szlaku”

Urząd Miasta Zielona Góra

Stołeczne Biuro Turystyki

Urząd Miejski w Mosinie

Urząd Miejski
w Sandomierzu

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”

UM Torunia, Wydział
Promocji

Gmina Miasto Nowy Targ
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Wielką przeszkodą w uprawianiu turystyki do Japonii jest brak
bezpośredniego połączenia lotniczego.

Azja | ObecnoÊç na imprezach targowych miała na celu nawiàzanie współpracy z polskimi biurami

Japonia odbudowuje bran˝´
turystycznà
Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni znani są z tego, że raczej odwiedzają niż
są odwiedzani. Ten stereotyp ma swoje
faktyczne podstawy. Bilans ekonomiczny japońskiej gospodarki w dziedzinie
„turystyka” jest ujemny. Odbudowując
kraj po trzęsieniu ziemi, tamtejszy rząd
postanowił to zmienić.

Marzena Zarzycka

J

apoƒskie wpływy z turystyki przyjazdowej oscylujà w okolicach 10
mld dolarów rocznie, podczas gdy
wydatki przekraczajà 25 mld dolarów.
OczywiÊcie dane te, według UNWTO

DOSSIER
Japonia proponuje Polakom
głównie wycieczki objazdowe. Choć
średni pobyt turysty w Japonii trwa
cztery dni, dla Polaków
przybywających z daleka pobyt jest
przeważnie dłuższy. Biura łączą
transport autokarowy z szybką koleją,
przemieszczając się między regionami.
Japońska „Złota Trasa”, czyli miejsca
które bezwzględnie należy zobaczyć,
to Tokio i Nikko, góra Fuji w Parku
Narodowym Hakone, Kyoto i Nara
oraz Hiroshima i Miyamija.
Samolotem można się tam dostać z
Osaki i Chubu, duży port lotniczy
znajduje się też w Narita.

Tourism Barometer, pochodzà jeszcze
sprzed katastrofy, która spustoszyła
Japoni´ w marcu tego roku. Japoƒska
turystyka spadła na łeb na szyj´. Obecnie starania tamtejszych władz, poza
odbudowà, która idzie im bardzo
sprawnie, skoncentrowane sà na kampanii informacyjnej. Chcà przekonaç
Êwiat, ˝e jest ju˝ bezpiecznie, ˝e mo˝na jeêdziç. – Ska˝enie naszej atmosfery po kłopotach elektrowni jàdrowej w
Fukushimie jest obecnie mniejsze ni˝
np. w Berlinie – przekonywał Kazuko
Abe, dyrektor działu sprzeda˝y i marketingu w Kintetsu International, podczas targów TT Warsaw. UNWTO
wydało równie˝ specjalny komunikat,
w którym potwierdza, ˝e podró˝e do
Japonii sà ju˝ całkowicie bezpieczne.
W dobie internetu mo˝na te˝ łatwo
przekonaç si´, ˝e infrastruktura odbudowywana jest w iÊcie japoƒskim tempie i stylu. Szczególnie wdzi´cznie
prezentujà si´ zestawienia wybudowanych tam przez kilka miesi´cy nowych
dróg i hoteli z naszà „Polskà w budowie” przed Euro 2012.
Japoƒczyków nie zadowoli jednak
przywrócenie ruchu turystycznego do
stanu sprzed trz´sienia ziemi. Z ich
deklaracji wynika, ˝e chcà zniwelowaç
dysproporcje mi´dzy wyjazdami a
przyjazdami do swojego kraju. Niecałe 7 mln przyjazdów w 2009 r. to głównie efekt odwiedzin sàsiadów, czyli

Koreaƒczyków, Tajwaƒczyków, Chiƒczyków, ale te˝ Amerykanów, którzy
majà blisko. Z Europy Japoni´ odwiedzajà Anglicy, Francuzi i Niemcy. Polaków jeêdzi mało, w zeszłym roku
było to jedynie 9 tys. osób. W Polsce
kierunek ten obsługujà np. Sigma Travel i Logos Travel. Japoƒczycy pojawili si´ na imprezach targowych w
Warszawie i Poznaniu, starajàc si´ poprzez sprawnà promocj´ przezwyci´˝yç ten trend, ale nie przeskoczà
pewnych czynników, które zniech´cajà nas do podró˝y. Przede wszystkim
brak bezpoÊredniego lotu z Polski.
Jest to kierunek tak mało popularny,
˝e czartery nie wchodzà w gr´. Co
prawda słyszy si´ o planach LOT-u,
który zamierza uruchomiç połàczenie,
ale od zamiarów do realizacji droga
jest długa i zawiła. Oprócz drogiego
biletu lotniczego i podró˝y trwajàcej
kilkanaÊcie godzin Polaków odstraszajà te˝ ceny. Mimo zapewnieƒ, ˝e po
katastrofie b´dzie taniej, polskim biurom zdarzało si´ płaciç za hotel wi´cej
ni˝ przed marcem. Dlatego sami Japoƒczycy polecajà korzystanie z usług
lokalnych biur turystyki przyjazdowej.
– JeÊli taka firma nie odpowie na e-mail w 24 godziny, to oznacza, ˝e w
ogóle nie warto próbowaç ponownie –
wyjaÊnia Kazuko Abe. OczywiÊcie, jeÊli trafimy na jedno ze Êwiàt narodowych, termin ten mo˝e si´ przedłu˝yç.

Z Makoto Yamanaka, nowo mianowanym ambasadorem Japonii w Polsce,
rozmawia Marzena Zarzycka
Japonia bardzo sprawnie odbudowuje się po trzęsieniu ziemi. Jak
chcecie odbudować wizerunek bezpiecznej destynacji nadszarpnięty
katastrofą?
RzeczywiÊcie, wszystkie działania
zwiàzane z odbudowà kraju po trz´sieniu ziemi idà zgodnie z planem. To,
czego nam potrzeba, to odpowiednie
okazje, aby zaprezentowaç ten post´p.
Rzàd Japonii chciałby nie tylko przywróciç stan, w jakim znajdował si´ kraj
przed katastrofà, ale uczyniç go jeszcze pi´kniejszym ni˝ był. W ubiegłym
roku do Polski przyjechało 60 tys. Japoƒczyków, natomiast nasz kraj odwiedziło 9 tys. Polaków. ChcielibyÊmy
jeszcze zwi´kszyç obydwie te liczby.
Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie turystów o atrakcyjnoÊci Japonii, ale te˝ sprawiç, ˝eby
zrozumieli oni Japoƒczyków. Chcemy
te˝ informowaç np. o tym, kiedy nas
odwiedzaç i jakie pory roku w których
rejonach prezentujà si´ najlepiej. Japonia jest znana w Polsce, ale mało si´
o niej wie. Podobnie jest w drugà stron´. – W Japonii tak naprawd´ brakuje wiedzy o Polsce. Dlatego
pierwszym krokiem w promocji powinno byç dostarczenie informacji o
naszym kraju.

W zeszłym tygodniu leciałem do
Polski z przesiadkà w Monachium.
Podró˝ zaj´ła mi 15 godzin – to jest
rzeczywiÊcie bardzo długo. Dla biznesu, turystyki i stosunków dwustronnych pomi´dzy naszymi krajami
pomocne byłoby uruchomienie bezpoÊredniego połàczenia. Mam nadziej´, ˝e nastàpi to bardzo szybko.
OczywiÊcie to jest moje ˝yczenie, ale
poniewa˝ na razie planuje to tylko
strona polska, wi´cej zale˝y tutaj od
LOT. Z pewnoÊcià b´dà jeszcze przeszkody do pokonania, zanim te plany
zostanà zrealizowane.
Załóżmy, że powstanie bezpośredni lot na linii Polska Japonia.
Co Japonia ma do zaoferowania
polskiemu turyście?
W Polsce dobrze znana jest tradycyjna uroda japoƒskiej kultury, sztuki
walki, aikido. Sporo ludzi interesuje
si´ te˝ naszà popkulturà, mangà.
ChcielibyÊmy to wykorzystaç, aby
zwróciç uwag´ na Japoni´. Jest te˝
wiele innych elementów naszej kultury, za którymi kryjà si´ gł´bokie znaczenia. Nasz kraj to nie tylko herbata,
sztuki walki, to tak˝e ró˝norodna
przyroda. Gdy obserwuj´ obcokrajowców podczas ich pobytu w Japonii, widz´, ˝e robi ona na nich bardzo du˝e
wra˝enie. Zmienia si´ u nas razem z
czterema porami roku, jest nieprzewidywalna. Poza tym mo˝na równie˝ zakosztowaç japoƒskich potraw. Mamy
tak˝e goràce êródła, a ka˝de z nich
ma swój urok. To, co turyÊci cenià w
naszym kraju, to równie˝ wysoka jakoÊç usług.
Tour Salon

Palestyna – krajem
partnerskim 2012

Idealny cel podróży

W

Indie to najlepszy cel podróży, który oferuje nieograniczone
opcje wakacyjne. Niezależnie od tego, czy interesuje cię
kultura, sporty wodne, przyroda i zwierzęta, aktywne wakacje
czy też wellness, Indie oferują coś dla każdego, często
w połączeniach. Plaża nierzadko jest położona niedaleko
słynnych na całym świecie atrakcji kulturalnych, istnieje też
duże prawdopodobieństwo, że w okolicy znajdziesz
niesamowite rezerwaty przyrody z unikalną fauną i ﬂorą.

Nieograniczone okazje
wakacyjne
Miłośnicy kultury mogą po prostu połączyć sztukę
i atrakcje kulturalne z plażą lub wakacjami wellness
w ojczyźnie ajurwedy i jogi. Fanów wakacji w plenerze
oszołomi duży wybor aktywności: od lotów balonem po
trekking. A co powiecie na lotniarstwo, narty
w Himalajach lub safari na wielbłądach po
fascynującej pustyni Radżastanu?

www.incredibleindia.org
www.india-tourism.com

India Tourism Frankfurt
info@india-tourism.com

trakcie tegorocznej edycji poznaƒskich targów Tour Salon Majed
Ishaq, palestyƒski minister turystyki i
Andrzej Byrt, prezes targów Tour Salon, podpisali list intencyjny, który uczynił Palestyn´ oficjalnym partnerem
przyszłorocznej edycji imprezy. Jest to
szansa na promocj´ na polskim rynku.
Polacy od paru lat sà najliczniejszà
grupà turystów odwiedzajàcà Betlejem. Jednak kraj ten to nie tylko pielgrzymki. – Chcemy pokazaç, nasze
atrakcje, a Tour Salon jest do tego
Êwietnà okazjà – mówi Majed Ishaq.
Dzi´ki udziałowi w targach kraj ma
szans´ na zmian´ wizerunku, jaki powszechnie funkcjonuje w ÊwiadomoÊci
społecznej. – Obecnie postrzegani jesteÊmy przez pryzmat tego, jak pokazywana jest Palestyna w mediach. A
ten wizerunek powiàzany jest z sytuacjà politycznà – mówi Majed Ishaq.
W tym roku Palestyna goÊciła po raz
drugi na poznaƒskich targach Tour Salon. Przedstawiciele Ministerstwa Turystyki zapowiadajà, ˝e w przyszłym
roku zaprezentujà si´ grupy folklorystyczne i odb´dzie si´ pokaz kuchni
regionalnej. MAK

Majed Ishaq i Andrzej Byrt podpisali list
intencyjny
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Turystyka
przy ja zdo wa

RAPORT
Euro 2012 bez euforii

MSiT przewiduje, że w trakcie Euro 2012 do Polski
przyjedzie od 800 tys. do 1 mln kibiców. Szacuje się,
że zostawią oni od 18 mln do 146 mln euro w portfelu
polskich przedsiębiorców.
strona 14

Polska przyjazdówka walczy
o partnerów
Coraz lepsza infrastruktura powoduje wzrost ruchu turystycznego do Polski. Jego dalszy rozwój jest możliwy dzięki współpracy z międzynarodowymi kontrahentami.
strona 15

Ubezpieczenia | Prawo nakłada na wszystkie biura obowiàzek posiadania gwarancji, niezale˝nie od rodzaju działalnoÊci

Przyjazdówka chce nowej ustawy
Biura zajmujące się turystyką przyjazdową są rozgoryczone. Znowelizowana
Ustawa o usługach turystycznych to według nich bubel prawny, który nakłada
na nie haracz w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Chcą, żeby w regulacjach
prawnych wyodrębniono ich kategorię
działalności.

Marzena Zarzycka

Z

nowelizowana Ustawa o usługach
turystycznych dzieli biura podró˝y
na trzy rodzaje. Mamy wi´c biura
działajàce na terenie Polski jako grup´
najmniejszego ryzyka, te operujàce za
granicà oraz najbardziej ryzykowny rodzaj działalnoÊci, czyli organizatorów
korzystajàcych z czarterów. – Ta ustawa
ma na celu zabezpieczenie polskich
klientów – mówi Leszek Ostaszewski,
prezes Travel Projekt. – Chodzi o to, ˝eby turysta mógł wróciç z zagranicznej
wycieczki w razie ogłoszenia przez biuro upadłoÊci odzyskaç pieniàdze. Tylko
˝e te zagro˝enia nie dotyczà biur zajmujàcych si´ przyjazdami – dodaje. Polskie
biura przygotowujà bowiem jedynie
Êwiadczenia dla zagranicznych klientów, których ubezpiecza rodzimy organizator. Biura polskie pozostajà z nimi
w relacji B2B, wi´c ewentualne problemy nie majà bezpoÊredniego przeło˝enia na klientów korzystajàcych z ich
usług. Gwarancje ubezpieczeniowe sà

wi´c w ich przypadku zupełnie zb´dne.
W dodatku nie sà naliczane według najni˝szych stawek obowiàzujàcych turystyk´ krajowà. – Mamy obowiàzek
posiadania gwarancji, która nikomu nie
słu˝y. To sà wyrzucone pieniàdze – komentuje sytuacj´ Leszek Ostaszewski.

Kwestia interpretacji przepisów
Poniewa˝ traktowani sà tak, jak biura organizujàce wyjazdy, organizatorzy
przyjazdów, aby mieç zezwolenie na
prowadzenie działalnoÊci, muszà posiadaç zgod´ urz´du marszałkowskiego. –
Urz´dy interpretujà ustaw´ jednoznacznie – mówi Dariusz Wojtal, prezes
mazowieckiego oddziału PIT. – Wymagajà od przyjazdówki zabezpieczeƒ na
równi ze zwykłymi biurami – dodaje.
Chcàc uniknàç koniecznoÊci wykupienia gwarancji, biura mogà skorzystaç z
bankowego depozytu. Przy przedłu˝aniu takiego zabezpieczenia, banki na
pół roku zamra˝ajà podwójnie zdeponowanà kwot´. Pozostaje wi´c negocjowaç z ubezpieczycielem. JeÊli uda si´
przekonaç go, ˝e relacja B2B z kontrahentami zagranicznymi i brak relacji
B2C to mniejsze ryzyko, wtedy warunki
finansowe dla biura sà korzystniejsze.
Taka interpretacja nie le˝y jednak w interesie ubezpieczyciela. – Po co nie płaciç, skoro mo˝na płaciç – mówi Dariusz
Wojtal. – Nie ma tak dobrze, ˝e przyjdzie si´ do firmy ubezpieczeniowej i po-

Leszek Ostaszewski: Ta ustawa i naliczane zgodnie z nią sumy gwarancyjne mają
na celu zabezpieczenie polskich klientów.

wie „ja robi´ tylko przyjazdówk´ wi´c
nie ma ˝adnego ryzyka”, a ubezpieczyciel odpowie „OK.” – dodaje.

Lepiej łączyć z wyjazdami
OczywiÊcie wszystko zale˝y od relacji
z ubezpieczycielem. JeÊli np. sprzedaje
si´ klientom ubezpieczenia konsumenckie danej firmy, to b´dzie ona bardziej
skłonna do negocjacji w sprawie warunków. Łatwiej te˝ majà ci, dla których
przyjazdówka jest jedynie cz´Êcià działalnoÊci. – Ja nie widz´ tutaj problemu.
Wykazujemy ubezpieczycielowi działalnoÊç polegajàcà na organizowaniu wyjazdów, a przyjazdy nie sà w ogóle brane
pod uwag´. Ci, którzy do nas przyje˝d˝ajà, sà przecie˝ klientami innego biura. Wydaje mi si´, ˝e nie wszyscy
rozumiejà, jak to funkcjonuje. Jasne
jest, ˝e w interesie ubezpieczycieli le˝y,
aby jak najwi´cej osób si´ ubezpieczało

Ryszard Cetnarski: Jasne jest, że w interesie ubezpieczycieli leży, aby jak najwięcej osób się ubezpieczało.

– mówi Ryszard Cetnarski, prezes Holiday Travel. – Prawdà jest natomiast, ˝e
brakuje wydzielonej w strukturach jednostki, która zajmowałaby si´ lobbingiem na rzecz przyjazdówki – dodaje.

Nie masz gwarancji, nie masz szans
Niestety ci, którzy zajmujà si´ tylko
organizacjà przyjazdów, nie majà wyjÊcia. JeÊli nie chcà wypaÊç z bran˝y,
muszà wykupiç gwarancj´. Zagraniczni kontrahenci wiedzà, ˝e ka˝de polskie biuro musi jà posiadaç i dla
bezpieczeƒstwa współpracujà tylko z
tymi, którzy spełniajà ten wymóg. –
Kwestia ta wymaga uregulowania i
szczegółowego opisania w ustawie –
postuluje Dariusz Wojtal. – Projekt
ustawy, który był zaakceptowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, rozwiàzywał to, wprowadzajàc oddzielnà
kategori´ okreÊlajàcà działalnoÊç w tu-

rystyce przyjazdowej. Jednak ministerstwo poszło w absurd. Stworzono bubel prawny, który niczego nie reguluje,
wprowadza jedynie bałagan i nie przystaje do rzeczywistoÊci – komentuje.
– Na takiej samej zasadzie Sejm mógłby nakazaç wszystkim, aby jeêdzili tylko z biurami podró˝y – mówi Dariusz
Wojtal – stawiamy t´ kwesti´ doÊç
ostro, poniewa˝ obecne regulacje nijak majà si´ do stanu faktycznego –
dodaje.
Turystyka przyjazdowa to bardzo
wa˝na i potrzebna dziedzina bran˝y.
To ona odpowiada za tworzenie miejsc
pracy w naszym kraju i rozkwit bazy
hotelowej. Porzàdna regulacja kwestii
zabezpieczeƒ mogłaby byç poczàtkiem
do zmian na tym polu. Biura które zajmujà si´ tà działalnoÊcià czujà si´
natomiast marginalizowane i niedostrzegane przez władze. – Niestety jest
tak, ˝e turystykà przyjazdowà niewiele
osób si´ interesuje. A prawda jest taka, ˝e ma ona bardzo du˝y udział w
promocji Polski za granicà – mówi Ryszard Cetnarski – JeÊli jedziemy na zagraniczne targi, to promujemy nie
tylko siebie, ale równie˝ cały kraj – dodaje. Porzàdna regulacja kwestii zabezpieczeƒ mogłaby byç poczàtkiem
zmian, które w efekcie pomogłyby
bran˝y przyjazdowej funkcjonowaç i
spełniaç rol´ naszej zagranicznej reprezentacji.

LIDERZY RYNKU TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ

Furnel Travel

Holiday Travel

Jan-Pol

Mazurkas

Travel Projekt

Pełna nazwa firmy: Furnel Travel
International Sp. z o.o., właściciele
lub struktura własności: spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
zarząd: spółka z o. o., skład zarządu:
Tadeusz Milik, Monika Skrodzka adres:
ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa,
www.furnel.pl, rok powstania: 1989,
kapitał zakładowy: 300 tys. zł przynależność
do samorządu zawodowego: PIT, MROT,
Forum Turystyki Przyjazdowej, RDA,
USTOA, IATA, JATA, FIYTO,
podstawowe produkty w ofercie:
special interests, MICE, Konferencje,
oferty dla turystyki biznesowej
liczba przyjmowanych klientów w 2010:
brak danych

Pełna nazwa firmy: Holiday Travel, właściciele lub struktura własności: sp. z o.o.
zarząd: Ryszard Cetnarski, prezes zarządu,
adres: ul. Nowowiejska 10, 00-653
Warszawa, www.holidaytravel.pl,
rok powstania: 1991, kapitał zakładowy:
425 tys. zł, przynależność do samorządu zawodowego: PIT,
podstawowe produkty w ofercie: świat á
la carte, Italia á la carte, incentive – egzotyka, incoming: turystyka kulturowa, SPA i
wellness, odbiorcy: młodzież 10 proc., dorośli 90 proc., obsługiwane rynki zagraniczne: Europa: Włochy, Niemcy, Wielka
Brytania, Irlandia, Ukraina, Hiszpania, Grecja, Francja, Norwegia, Dania, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia; świat: USA, Indie,
Chiny, jaki procent działalności stanowi turystyka przyjazdowa: 40 proc.,
liczba przyjmowanych klientów w 2010:
35 tys.

Pełna nazwa firmy: Jan-Pol Incoming Tour
Operator sp. z o.o., właściciele lub struktura
własności: Kapitał polski, osoby prywatne,
zarząd: Grzegorz Soszyński, prezes zarządu,
Paweł Bączek, członek zarządu, Danuta Sawicka prokurent, Misiołka 8, 31-525 Kraków,
www.janpol.com, rok powstania: 1990, kapitał zakładowy: 60 tys. zł, przynależność do
samorządu zawodowego: KIT, PIT, Izba Turystyki RP, podstawowe produkty w ofercie:
kulturowe, pielgrzymkowe, muzyczne, farmerskie oraz turystyka aktywna, odbiorcy:
młodzież 38 proc., dorośli 62 proc., obsługiwane rynki zagraniczne: Wielka Brytania,
Norwegia, Francja, Niemcy, Austria, Szwecja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria,
Ukraina, Rosja, USA, Kanada, Ameryka
Środkowa i Południowa, Azja Południowo-Zachodnia, jaki procent działalności stanowi
turystyka przyjazdowa: 100 proc., liczba
przyjmowanych klientów w 2010: 44 tys.

Pełna nazwa firmy: Mazurkas Travel Biuro
Podróży sp. z o.o., właściciele: Andrzej Bartkowski, Andrzej Hulewicz,
zarząd: Andrzej Bartkowski prezes zarządu,
Andrzej Hulewicz wiceprezes zarządu,
Jan Słupik, dyrektor finansowy, adres:
al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa,
www.mazurkas.com.pl, rok powstania:
1990, kapitał zakładowy: 300 tys. zł, przynależność do samorządu zawodowego: –,
podstawowe produkty w ofercie: Special
Interest Tours, incentive, odbiorcy: młodzież:
10 proc., dorośli: 90 proc., obsługiwane
rynki zagraniczne: Europa: Hiszpania, Portugalia, Skandynawia, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy; świat: USA,
Ameryka Płd., Kanada, Australia, Japonia,
Indie, Chiny, jaki procent działalności stanowi turystyka przyjazdowa: 70 proc.,
liczba przyjmowanych klientów w 2010:
17 tys.

Pełna nazwa firmy: Travel Projekt sp. z o.o.,
właściciele: Leszek Ostaszewski, Joanna
Montenarh, Stephan Montenarh, zarząd: Leszek Ostaszewski, Joanna Montenarh, Stephan Montenarh, adres: ul. Grochowska
278, 03-841 Warszawa, www.travel-projekt.pl, rok powstania: 1998, kapitał zakładowy: 60 tys. zł, przynależność do
samorządu zawodowego: PIT, RDA, podstawowe produkty w ofercie: Turystyka miejska, objazdowa, aktywna, pobyty kuracyjne
i oferty wellnessowe dla grup, kompleksowa
obsługa grup sportowych, odbiorcy: młodzież: 10 proc. dorośli: 90 proc., obsługiwane rynki zagraniczne: Niemcy, Austria,
Szwajcaria, Skandynawia, Wielka Brytania,
Włochy, Węgry Belgia, Francja, Ukraina; Kanada, Turcja, Indie, Japonia, Liban, USA, jaki
procent działalności stanowi turystyka przyjazdowa: 99 proc., liczba przyjmowanych
klientów w 2010: ok. 15 tys.
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krótko
Polska ma mało miejsc noclegowych dla turystów. Tylko w
pierwszym półroczu 2011 Polskę odwiedziło 9,7 mln obcokrajowców, czyli
o 5 proc. więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku. Choć wzrosła
liczba turystów nocujących, pojawił się
problem, bo zmniejszyła się liczba
miejsc w motelach, pensjonatach i
ośrodkach wczasowych. Obecnie w
Polsce jest tylko 66 łóżek na 10 tys.
mieszkańców, podczas gdy średnia
krajów UE wynosi 245. Taki wynik plasuje nas na szarym końcu pod względem liczby miejsc do spania dla
turystów. Lepszy rezultat uzyskaliśmy,
biorąc pod uwagę obiekty zbiorowego
zakwaterowania. Według danych Eurostatu mamy 159 miejsc na 10 tys.
mieszkańców. MC

Multimedialny informator działa
w Krakowie. Od kilku tygodni turyści zwiedzający Kraków mają możliwość skorzystania z Treespotu. To
mobilny system, który wskazuje najbliższe noclegi i restauracje oraz najważniejsze atrakcje i zabytki miasta.
Bezpłatna aplikacja działa na smartfonach. Funkcjonuje dzięki wykorzystaniu
geolokalizacji – umiejscawia turystę na
interaktywnej mapie i odnajduje interesujące przybysza obiekty. Oprócz aplikacji działa strona internetowa, system
hotspotów i fotokody umieszczone na
niektórych zabytkach Krakowa. Zeskanowanie kodu QR pozwala na poznanie
historii danego miejsca zupełnie od ręki. Aplikację Treespot można ściągnąć
ze strony http://m.treespot.pl/ albo pobrać na IPhone’a, Androida i Windows
Phone. MC

Według Instytutu Turystyki Polskę
odwiedza coraz więcej turystów.
Z badań wynika, że w roku 2010 odwiedziło nas 12,5 mln turystów. Oznacza to,
że odnotowaliśmy wzrost o 5 proc. W
2010 ogółem do Polski przyjechało 58,3
mln cudzoziemców, czyli aż o 8 proc.
więcej niż w 2009. Najliczniej Polskę
odwiedzają mieszkańcy krajów UE oraz
nasi sąsiedzi spoza strefy Schengen.
Zwiększyła się również liczba turystów
nocujących, których przybywało z
kwartału na kwartał. GUS podał, że w
ubiegłym roku liczba cudzoziemców w
bazie noclegowej wzrosła o 6,3 proc., a
liczba noclegów o 3,7 proc. MC
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Prognozy | Bran˝a turystyczna z dystansem o dochodach z Euro 2012

Euro 2012, bez euforii w rezerwacjach
Ministerstwo Sportu i Turystyki przewiduje, że w trakcie Euro 2012 do Polski
przyjedzie od 800 tys. do 1 mln kibiców,
którzy będą chcieli skorzystać z polskiej
bazy noclegowej. Szacuje się, że zostawią oni od 768 mln zł w portfelu polskich przedsiębiorców.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z EURO 2012

6,0 mld zł 1,1 mld zł 768 mln zł

Maria Kilijańska

tyle w scenariuszu optymistycznym, wyniosą dodatkowe przychody z turystyki
zagranicznej w latach 20122020 w wyniku organizacji
EURO 2012

B

iura zajmujàce si´ przyjazdówkà
do Polski swojej finansowej przyszłoÊci nie widzà w zbyt optymistycznych kolorach i sceptycznie
podchodzà do przedstawianych prognoz. – Wyraênie widaç wpływ kryzysu
ekonomicznego na poziom zainteresowania Euro 2012 – mówi Grzegorz Soszyƒski, prezes JAN-POL Incoming
Tour Operator. – Dlatego mistrzostwa
w piłce no˝nej nie sà głównym produktem, na którym b´dziemy budowaç naszà przyszłorocznà ofert´ – dodaje.
Najwi´ksze zainteresowanie noclegami
w Polsce było dwa lata temu. Wtedy
najwi´ksze firmy i korporacje ÊciÊle
zwiàzane z footbolem zarezerwowały
potrzebne miejsca. Potem entuzjazm
opadł. – ByliÊmy zdziwieni, ˝e nawet na
tegorocznej edycji targów ITB nie było
wiele zapytaƒ o ofert´. Teraz jest troch´ lepiej, jednak przewidujemy, ˝e zainteresowanie zwi´kszy si´ zaraz po
ogłoszeniu wyników losowania grup
turnieju finałowego w Kijowie, które
odb´dzie si´ 2 grudnia 2011 r. – mówi
Grzegorz Soszyƒski. – ÂwiadomoÊç o
Euro 2012 wcale nie jest tak du˝a, jak
nam si´ wydaje – dodaje.
Osłabionego zainteresowania mistrzostwami nie obawia si´ jednak
Adam Giersz, minister sportu i turystyki. – Kryzys ekonomiczny w Europie
nie b´dzie mieç wpływu na sam turniej,
trzeba pami´taç, ˝e jest to impreza organizowana co 4 lata i nie traktuje si´
jej jak wyjazdu wakacyjnego – mówi. –
Zła sytuacja gospodarcza mo˝e jednak
przyczyniç si´ do osłabienia efektu barceloƒskiego – dodaje Adam Giersz. W
zakładanym scenariuszu resort turystyki liczy, ˝e po zorganizowanym Euro
2012 rok rocznie b´dzie przyje˝d˝ało
500 tys. nowych turystów, którzy pozytywnie odebrali Polsk´ w trakcie zawodów. Przeło˝y si´ to na 5 mld zł
przychodu w sferze publicznej i niepublicznej w latach 2012–2020.

Hotelarze zacierają ręce
Dnia 2 grudnia z napi´ciem wyczekujà tak˝e sami hotelarze, którzy szy-

tyle w wariancie pesymistycznym, wyniosą dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej w latach
2012-2020 w wyniku
organizacji EURO 2012

tyle w scenariuszu podstawowym, wyniesie
wzrost przychodów z
turystyki w czerwcu
2012 r. w trakcie
trwania turnieju

Źródło: PL2012

kujà si´ na Euro 2012. Przewidujà oni,
˝e w trakcie trwania meczów, jak i 2–3
dni przed i po, obło˝enie w hotelach
b´dzie wynosiło 100 proc. I choç wielu
potwierdzonych rezerwacji na razie nie
ma, to i tak spodziewajà si´, ˝e lada
dzieƒ nastàpi przełomowy boom. – Po
losowaniu grup turnieju finałowego
masowo zacznà rezerwowaç sami kibice. B´dà oni chcieli zobaczyç mecze
swojej dru˝yny ju˝ w danym mieÊcie –
mówi Michał Boruta, dyrektor marketingu w hotelu Polonia we Wrocławiu.
Tak˝e same ceny noclegów b´dà du˝o
wy˝sze od obecnych. – Pokoje podro˝ejà nawet dwukrotnie. JeÊli teraz płacimy ok. 40-50 euro, w trakcie
mistrzostw cena minimalna wyniesie
przynajmniej 100 euro, górnà granic´
b´dzie kształtował rynek – mówi Michał Boruta. – JeÊli hotel b´dzie mieç
jeszcze wolne pokoje w dniu meczu, sumy te mogà byç zawrotne – dodaje. W
gospodarce popyt kształtuje poda˝ i nie
wykluczone, ˝e sytuacja w trakcie najwa˝niejszych meczów b´dzie podobna
do tej z walki Adamek – Kliczko, odbywajàcej si´ jesienià we Wrocławiu. W
tym czasie ceny noclegów w hotelach,
które dysponowały jeszcze wolnymi pokojami, si´gały nawet 3 – 4 tys. zł.

Lwia część trafia do UEFA
Euro 2012 to przede wszystkim zysk
promocyjny i reklamowy, który w kolejnych latach ma zwi´kszyç ruch turystyczny do Polski. Dodatkowy plus, na
razie trudny do przewidzenia, to zysk
miast – gospodarzy, które b´dà miały
lepszà infrastruktur´: drogi, lotniska,
hotele i restauracje. Mogà one liczyç na
wi´ksze zainteresowanie nie tylko tury-

„Prawo w turystyce”

Kraków cichym zwycięzcą
Mistrzostwa Euro 2012 dla paƒstw
gospodarzy to inwestycja raczej wizerunkowa ni˝ finansowa, co potwierdzajà
dotychczasowi
organizatorzy
imprezy. Ich wyniki finansowe sà cz´sto
szacunkowe i bardzo rozbie˝ne. Mimo
to b´dà i tacy, którzy odnotujà zysk. Takim przykładem mo˝e byç Kraków. Organizatorzy turystyki przyjazdowej
prognozujà trend zmierzajàcy do zwi´kszenia ruchu turystycznego w tym kierunku. – Biura zajmujàce si´ turystykà
przyjazdowà rezygnujà z organizacji wyjazdów do miast gospodarzy, w zamian
przekierowywujà ruch turystyczny do
Krakowa – mówi Grzegorz Soszyƒski.
Du˝y wpływ na zainteresowanie miastem ma te˝ fakt, ˝e reprezentacja Ho-

Jedyne kompendium w Polsce

książka zawiera zbiór aktów prawnych niezbędnych do pracy w branży
turystycznej oraz pełny tekst Ustawy o turystyce z dnia 28 sierpnia 1997 r.
z aktualizacją na dzień 16 maja 2011 r.
Objętość 200 stron. Wartość 120 pln. Wydawca: Wiadomości Turystyczne

ZAMÓW
egzemplarz książki GRATIS otrzymasz po zamówieniu prenumeraty
Wiadomości Turystycznych, po przedłużeniu prenumeraty,
zamówieniu dodatkowych egzemplarzy dla swoich współpracowników.
Poinformuj o promocji swoich partnerów biznesowych.

stów, ale te˝ inwestorów. Na tym koƒczà si´ profity dla Polski, reszta trafia
do mi´dzynarodowej federacji piłkarskiej UEFA. Tylko ona, jako oficjalna
federacja, mo˝e zawieraç kontrakty z
głównymi sponsorami, sprzedawaç prawa do transmisji i u˝ywaç logo imprezy
na produktach. Te ograniczenia skutecznie hamujà rozwój rodzimych produktów promujàcych piłk´ no˝nà i
znacznie ograniczajà mo˝liwoÊci zwi´kszenia dochodów si´gajàcych milionów
złotych. W 2008 roku prawa do rozprowadzania około 4 tys. licencjonowanych produktów Euro-2008 (maskotek,
koszulek, czapeczek itp.) UEFA sprzedała dwóm sieciom handlowym. Przychody z tego tytułu wyniosły ok. 280
mln euro. Prawdziwà ˝yłà złota sà jednak prawa medialne, szacuje si´, ˝e ich
cena w 2012 roku przekroczy 1 mld
euro.

tel. 22 822 20 16
prenumerata@2eurosys.pl
www.wiadomosciturystyczne.pl

landii wybrała je na swojà baz´ pobytowà, podobnie chcà zrobiç reprezentacje
Włoch i Anglii. Spekuluje si´ równie˝ o
zainteresowaniu Hiszpanii i Francji.
Reprezentacje piłkarskie tych klubów
przyciàgajà tysiàce kibiców, którzy podà˝ajà za nimi z miejsca w miejsce. – Na
pewno wpłynie to na bardzo du˝e zainteresowanie tym miastem. B´dzie to cichy zwyci´zca Euro 2012 – dodaje
Grzegorz Soszyƒski.

Pozostali nie odpuszczą
Okazji do zarobku na sportowych
turystach tak łatwo nie oddadzà miasta
gospodarze. Walka na kreatywnoÊç i
bud˝ety trwa. Na razie prowadzi Poznaƒ, który łàcznie przeznaczył 13,7
mln zł na realizacj´ m.in. spotu w re˝yserii Xawerego ˚uławskiego promujàcego miasto 12 paêdziernika ruszyła
kampania, w której mieszkaƒcy stolicy
Wielkopolski, gratulujà kibicom dru˝yn
narodowych zakwalifikowanych do Euro 2012 i zapraszajà do Poznania. Gratulacje składajà w krótkim filmiku
dost´pnym w internecie. Troch´ mniej
na promocj´ wyda Wrocław. Działania
promocyjne podporzàdkowane dwóm
hasłom: „Mecz to tylko poczàtek” oraz
„2012 powodów, by odwiedziç Wrocław” osiàgnà kwot´ 10,5 mln zł. W
grudniu miasto chce stworzyç instalacj´, którà umieÊci w hali przylotów lotniska we Frankfurcie nad Menem. Nie
zabrakło te˝ akcentu muzycznego, raper L.U.C. nagrał płyt´ „Kosmosstumostów”, która opowiada o historii
powstania Wrocławia. Sławnych nazwisk nie zabraknie te˝ w kampani
Gdaƒska. Do promocji pod hasłem
„Wyjdê poza ramy. Dotknij wolnoÊci”
zostanie dołàczony spot reklamowy,
stworzony przez Drewa Lightfoota,
który pracował m.in. dla Volkswagena i
Apple’a. I na tym koniec ciekawych pomysłów. Na razie nie popisała si´ Warszawa, która w promocji wykorzysta
postacie Syrenki i Fryderyka Chopina,
a ˝eby zaznaczyç sportowego ducha,
ubierze ich w piłkarskie stroje. Wszystko za 8 mln zł.
Sama organizacja Euro 2012 ma
swoje mocne i słabe strony. Jednak
wszyscy liczà, ˝e zainwestowane miliardy złotych przyniosà owoce i dzi´ki
przyszłorocznym mistrzostwom ruch
turystyczny do Polski na pewno si´ o˝ywi. Widaç wyraênà tendencj´, która
prognozuje, ˝e przedsi´biorcy b´dà
mogli zarabiaç na turystach przez kolejne lata.
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Workshop | RoÊnie liczba zainteresowanych współpracà z Polakami

Polska przyjazdówka walczy o partnerów
Coraz lepsza infrastruktura turystyczna
powoduje wzrost ruchu turystycznego
do Polski. Jego dalszy rozwój jest możliwy, tylko dzięki biznesowej współpracy
z międzynarodowymi kontrahentami.

B

ran˝a turystyczna cały czas odczuwa du˝à potrzeb´ ciàgłego poszukiwania nowych partnerów
biznesowych. Jednym ze sposobów na
znalezienie kontrahentów jest udział w
workshopach, spotkaniach organizowanych dla potencjalnych partnerów.
W warszawskim hotelu Gromada
odbył si´ Meet Poland 2011 workshop
turystyki przyjazdowej. Spotkanie zgromadziło ok. 60 polskich sprzedajàcych i
tyle samo zagranicznych reprezentantów z 32 krajów. W imprezie wzi´li

udział przedstawiciele zagranicznych
touroperatorów.
Organizatorami imprezy było: Forum Turystki Przyjazdowej, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, PIT
Oddział Mazowiecki, TTG Event i
WIT. Natomiast patronat strategiczny
objàł POT i PLL LOT. – Udział LOT-u
był dla nas bardzo korzystny. Przewoênik zaoferował zni˝kowe bilety dla zagranicznych touroperatorów, których
rabaty si´gały 75 proc. – mówi Paweł
Lewandowski, dyrektor departamentu
marketingu POT. Pozwoliło to zgromadziç du˝à reprezentatywnoÊç bran˝y,
którà zapewnili przedstawiciele wielu
krajów. Dodatkowe koszty jakie ponieÊli zagraniczni przedstawiciele to stała
kwota 100 EUR. Koszty polskiej bran-

Paweł Lewandowski: Podejmiemy rozmowy o organizacji ogólnopolskiego
workshopu raz na dwa lata.

˝y uzale˝nione były od zaanga˝owania
w przygotowania workshopu i wahały
si´ od 1 tys. do 1 800 zł.
Tegoroczna edycja Meet Poland nie
jest oceniana najlepiej. Mimo, ˝e organizacja z roku na rok jest coraz lepsza,

to nadal nie tak dobra, jak organizacja
podobnych zagranicznych wydarzeƒ.
Uczestnicy zwracali uwag´, ˝e Meet Poland brakuje pompy. – Zagraniczne
workshopy sà tak przygotowane, ˝e wywołujà u uczestników efekt „wow”, tutaj
tego nie było – mówi Andrzej Hulewicz,
wiceprezes biura Mazurkas Travel. – Za
mało nacisku kładzie si´ na zainteresowanie nim potencjalnych partnerów –
dodaje.
Tak˝e koszty, jakie muszà ponosiç
polscy przedstawiciele z roku na rok
osłabiajà zainteresowanie. – W tym roku było mniej ch´tnych, ni˝ w roku
ubiegłym. Polscy przedstawiciele zgłaszali si´ na ostatnià chwil´ – mówi Paweł Lewandowski. W spotkaniu
brakowało najwa˝niejszych przedstawi-

cieli kluczowych firm. Obserwujàc te
wyniki POT planuje zmiany. – ZdecydowaliÊmy, ˝e podejmiemy rozmowy
czy nie organizowaç ogólnopolskiego
workshopu raz na dwa lata i dzi´ki temu zapewniç wi´kszà frekwencj´ – dodaje. Decyzja ma zapaÊç w połowie
listopada. Jednak przedstawiciele bran˝y nie popierajà pomysłu i zmiany proponujà w innym kierunku. – Warto
byłoby pomyÊleç o współpracy z krajami
oÊciennymi i organizowaç wspólne
workshopy. – mówi Andrzej Hulewicz.
– Z pewnoÊcià przyciàgn´łoby to wielu
zainteresowanych – dodaje. MAK.
29-30 września 2011, VI Meet Poland 2011,
hotel Gromada, Warszawa

Promocja
Jak skutecznie przekazywać informacje?

Dzięki systemowi „BritAgent” sprzedasz więcej wycieczek
VisitBritain uruchamia program
szkoleniowy dla branży turystycznej „BritAgent”. Jego celem jest
uporządkowanie podstawowych informacji o Wielkiej Brytanii oraz
przekazanie najnowszych informacji, które mają pomóc w sprzedaży
tego kierunku.

D

zięki szkoleniu certyfikowani
agenci nie tylko poszerzą swój zakres wiedzy o Wielkiej Brytanii, ale
również jako jedyni będą mogli brać
udział w wydarzeniach B2B organizowanych przez VisitBritain oraz
otrzymywać aktualne informacje o

ofertach promocyjnych, które ułatwią im sprzedaż tego kierunku. BritAgent podzielony jest na 5
modułów, z których ostatni nawiązuje do kampanii „Great Britain. You’re
Invited”. Znajdą się w nim informacje na temat najważniejszych wydarzeń w Wielkiej Brytanii w 2012 r., do
których należą Diamentowy Jubileusz
Królowej, Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie oraz Festiwal Londyn
2012. Oficjalne uroczystości związane z jubileuszem królowej będą obejmowały parady, przyjęcia, koncerty,
festiwale oraz pokazy wojskowe. Odbędzie się również wiele mniejszych,

lokalnych projektów i imprez ulicznych na terenie całego kraju. W ramach jubileuszu VisitBritain zachęca
do odwiedzania miejsc związanych z
dziedzictwem kulturowym monarchii
brytyjskiej. Wszystkie obiekty królewskie będą otwarte dla zwiedzających
– jeżeli nie przez cały rok 2012, to co
najmniej przez pewną jego część. W
2012 roku podróżujący do Zjednoczonego Królestwa będą mogli wziąć
również udział w największym festiwalu kulturalnym w Wielkiej Brytanii
– Festiwalu Londyn 2012 podsumowującym trwającą cztery lata Olimpiadę Kulturalną, przygotowany na

Igrzyska. Rozpocznie się on 21 czerwca i potrwa do 9 września. W ramach
festiwalu organizowanych jest ponad
tysiąc imprez, w których udział wezmą m.in. Cate Blanchett, Toni Morrison, Olafur Eliasson, David Hockney,
Mike Leigh, Jude Law, Damon Albarn, Rufus Norris i Jamie Hewlett.
Wydarzenia te odbędą się na terenie
całej Wielkiej Brytanii, wiele z nich
przed słynnymi obiektami, takimi jak
Tower Bridge, Wał Hadriana, Arthur’s
Seat w Edynburgu czy jezioro Windermere. Na niektóre będą obowiązywały bilety, ale na wiele z nich
wstęp ma być bezpłatny. Dodatko-

wo, w ramach kampanii „Great
Britain. You’re Invited” VisitBritain organizuje warsztaty turystyki przyjazdowej „Hosted Buyers Marketplace”,
które odbędą się 19 marca 2012 r. na
stadionie Wembley, dzień przed targami Britain & Ireland Market Place
organizowanymi przez European Tour Operators Association (ETOA). W
czasie tego wydarzenia kupujący z 20
różnych krajów, w tym również z Polski, spotkają się z przedstawicielami
brytyjskich firm i zapoznają się z bardziej szczegółową ofertą London &
Partners, VisitEngland, VisitScotland
i VisitWales. MG
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TURYSTYKA

Orzecznictwo | Pasa˝erowie odwołanych lotów mogà ˝àdaç zadoÊçuczynienia

Zadośćuczynienie także za odwołany lot

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ-ILE NA TURYSTYKĘ? W projekcie
ustawy budżetowej na rok 2012 r. w
części 40 – Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 48.964 tys. zł z przeznaczeniem na zadania administracji
publicznej, zadania w zakresie obrony
narodowej, zadania z obszaru turystyki.
Kwota ta obejmuje także m.in. dotację
dla Polskiej Organizacji

Nie wystarczy, że samolot wystartuje
punktualnie – ważne jest, aby doleciał
na miejsce. Jeśli zawróci na lotnisko,
będzie to równoznaczne z odwołaniem
lotu. A klienci linii lotniczych będą mogli domagać się zadośćuczynienia.
Takie wnioski wynikają z październikowego orzeczenia ETS.

UMOWA Z KATAREM. W dniu 20 października br., w Pałacu Prezydenckim
podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie
turystyki. Umowa jest potwierdzeniem,
iż oba kraje uznają turystykę za ważny
obszar współdziałania. Ma stworzyć
bazę prawno-traktatową i klimat do bezpośrednich kontaktów podmiotów turystycznych działających na obu rynkach.

rzedmiotem wykładni stały si´
przepisy unijnego rozporzàdzenia 261/2004/WE ustanawiajàcego wspólne zasady odszkodowania
i pomocy dla pasa˝erów w przypadku
odmowy przyj´cia na pokład albo odwołania lub du˝ego opóênienia lotów.
Orzeczenie ETS dotyczyło sprawy
Aurora Sousa Rodríguez i inni przeciwko Air France SA. Choç ich samolot wystartował punktualnie, to
z powodów technicznych zawrócił na
lotnisko. Siedmiu pasa˝erom została
nast´pnie dokonana rezerwacja na inne loty na nast´pny dzieƒ, jeden pasa˝erów
otrzymał
pomoc
od
przewoênika lotniczego. Rodzinie
Rodríguez zmieniono plan podró˝y –
zarezerwowano lot do Portugalii, skàd
musiała wziàç taksówk´ do hiszpaƒskiej miejscowoÊci, w której zamieszkuje.
Pasa˝erowie wystàpili do sàdu z powództwem o zasàdzenie na rzecz ka˝dego z nich odszkodowania z tytułu
odwołania lotu. Cz´Êç jednak, wystàpiła równie˝ o zadoÊçuczynienie.

IMPREZY MASOWE
WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA
USTAWY O IMPREZACH MASOWYCH. 12 listopada wchodzi w życie
część przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217,
poz. 1280). Informacje pozwalające
identyfikować kibiców trafią do specjalnej ogólnopolskiej bazy danych. Będą to
nie tylko ich dane osobowe, ale także
adnotacje o orzeczonych przez sądy zakazach udziału w widowiskach sportowych. Należy przypomnieć że
nowelizacją tą dopuszczono możliwość
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie
więcej niż 3,5 proc. alkoholu. Te regulacje wejdą w życie dopiero po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy a
zatem 13 stycznia 2012 r.
PRAWO PRACY
DOPŁAĆ ZA GODZINĘ! Pracodawcy
powinni pamiętać, że w nocy z 30 na
31 października nastąpiła zmiana czasu.
Pracownikom, dla których był to czas
pracy należy dopłacić za jedną godzinę
pracy. Zdaniem GIP oraz MPiPS nadpracowaną godzinę należy zrekompensować
pracownikowi
stosownym
wynagrodzeniem wraz z dodatkiem jak
za pracę nadliczbową.
SPRAWDŹ ZANIM ZATRUDNISZ CUDZOZIEMCA. Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje surowe kary (kara grzywny, a nawet kara ograniczenia
wolności) dla pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce. Liczba
nielegalnie zatrudnionych obywateli będzie miała wpływ na wysokości kary finansowej. Pracodawca powinien zatem
sprawdzić i udokumentować status pobytu obcokrajowca w Polsce. Inne
sankcje wprowadzone projektowaną
ustawą przewidują brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych
wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie zatrudnionemu cudzoziemcowi.

Joanna Torbé

P

Dwie sprawy do wyjaśnienia
Hiszpaƒski sàd do którego wniesiono powództwo, zwrócił si´ do Trybu-

nału SprawiedliwoÊci o wyjaÊnienie
dwóch kwestii. Po pierwsze chodziło
o odpowiedê na pytanie czy sytuacja,
w której samolot wystartował punktualnie, ale musiał zawróciç na lotnisko
mo˝e zostaç uznana za „odwołanie”
lotu. Czy te˝ przez odwołanie lotu nale˝y rozumieç wyłàcznie sytuacj´ braku planowego odlotu.
Po drugie pojawiła si´ wàtpliwoÊç
czy „dalsze odszkodowanie”, którego
zgodnie z rozporzàdzeniem mogà dochodziç pasa˝erowie, nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e chodzi tylko
o odszkodowanie za poniesione przez
pasa˝erów i właÊciwie udokumentowanych kosztów, które nie zostały
pokryte w nale˝yty sposób przez przewoênika lotniczego, czy te˝ w przypadku odwołania lotu sàd krajowy
przyznał odszkodowanie, a tak˝e
zadoÊçuczynienie, zgodnie z ustalonymi w krajowych uregulowaniach
i orzecznictwie.

Samolot musi dotrzeć na miejsce
ETS wskazał, ˝e poj´cie odwołania
lotu obejmuje równie˝ sytuacj´, gdy
samolot wprawdzie wystartował, ale
był zmuszony zawróciç na lotnisko wylotu, a jego pasa˝erowie zostali przeniesieni na inne loty. Sytuacja gdy
start samolotu miał miejsce, lecz samolot nast´pnie wrócił na lotnisko
wylotu, nie osiàgnàwszy miejsca przeznaczenia wyznaczonego w ramach
trasy, skutkuje tym, ˝e pierwotnie planowany lot nie mo˝e zostaç uznany za
wykonany. Skoro wszyscy pasa˝erowie
zostali przeniesieni na inne loty, zaplanowane dnia nast´pnego po przewidzianym dniu odlotu, pozwalajàce

im dostaç si´ do ostatecznego celu podró˝y, to nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ich
pierwotnie przewidziany lot musiał
zatem zostaç uznany za „odwołany”.

Pasażerowie mogą domagać się zadośćuczynienia
Trybunał przypomniał, ˝e uprawnienia przyznane pasa˝erom przez
rozporzàdzenie nr 261/2004 w razie
odmowy przyj´cia na pokład wbrew
ich woli, odwołania ich lotu lub opóênienia ich lotu majà charakter minimalny. Art. 12 rozporzàdzenia
przewiduje, ˝e akt ten nie narusza
praw pasa˝erów do dochodzenia dalszego odszkodowania.
Z przepisów tych wynika, ˝e odszkodowanie przyznane pasa˝erom
w transporcie lotniczym na podstawie
art. 12 rozporzàdzenia nr 261/2004
słu˝y uzupełnieniu stosowania rozwià-

zaƒ przewidzianych przez to rozporzàdzenie w taki sposób, by pasa˝erowie otrzymali rekompensat´ za całoÊç
szkód, jakich doznali w wyniku uchybienia przez przewoênika lotniczego
jego zobowiàzaniom umownym. Przepis ten pozwala tak˝e sàdowi krajowemu zasàdziç od przewoênika
lotniczego odszkodowanie z tytułu
szkody poniesionej przez pasa˝erów
w zwiàzku z niewykonaniem umowy
przewozu lotniczego w oparciu o podstaw´ prawnà innà ni˝ rozporzàdzenie
nr 261/2004, to jest w szczególnoÊci
na warunkach przewidzianych w
konwencji montrealskiej lub prawie
krajowym.
(Wyrok ETS z 13.10.2011 r. Aurora Sousa
Rodríguez i inni przeciwko Air France SA,
sprawa C-83/10)

ZAPAMIĘTAJ
Z opisywanego wyroku wynika, że:
• Pojęcie odwołania (lotu) określone w rozporządzeniu nr 261/2004 obejmuje nie
tylko sytuacje, gdy odlot danego samolotu wcale nie następuje, ale został również przypadek, w którym ten samolot wprawdzie wystartował, ale zmuszony zawrócił na lotnisko wylotu, a jego pasażerowie zostali przeniesieni na inne loty.
• Pojęcie dalszego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ww. rozporządzenia,
należy interpretować w ten sposób, że pozwala sądowi krajowemu zasądzić, na
warunkach przewidzianych w konwencji montrealskiej lub w prawie krajowym,
zadośćuczynienie w związku z niewykonaniem umowy przewozu lotniczego.
• Pojęcie dalszego odszkodowania nie może natomiast służyć sądowi krajowemu
za podstawę prawną nakazania przewoźnikowi lotniczemu zwrotu na rzecz pasażerów, których lot był opóźniony lub odwołany, wydatków, jakie musieli oni ponieść w związku z uchybieniem przez tego przewoźnika lotniczego obowiązkom
zapewnienia pomocy i opieki, które na nim ciążą na mocy art. 8 i 9 wspomnianego rozporządzenia. Pasażerowie są uprawnieni do wystąpienia z żądaniem odszkodowania na podstawie przesłanek wskazanych w tych dwóch artykułach.

Turystka | Weszło w ˝ycie nowe rozporzàdzenie w sprawie CEOTiPT

Centralna ewidencja organizatorów według nowego rozporządzenia
Dawno przygotowane rozporządzenie
dotyczące Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki weszło w życie.

R

ozporzàdzenie obowiàzuje od 20
paêdziernika br. Przedsi´biorcy wpisani do ewidencji b´dà mogli samo-
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dzielnie dokonaç wydruku ze strony internetowej ministra właÊciwego do
spraw turystyki, z danymi obj´tymi wpisem oraz datà dokonania tego wydruku. Wydruk taki b´dzie mógł słu˝yç
jako potwierdzenie wpisu. Rozporzàdzenie przewiduje rozszerzenie infor-

min na dostosowanie informacji mija 31
grudnia 2012 r ! JT
Zmiany wprowadzono Rozporządzeniem
MSiT z dnia 6 października 2011 r. w sprawie CEOTiPT (Dz.U. Nr 225, poz. 1353)
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Jesteśmy Spółką z o.o. Chcielibyśmy zatrudnić na
umowę zlecenia przewodników. Czy jest jakiś
limit ograniczający czas i liczbę na jaki można zawierać
kolejne umowy zlecenia ?

?

W prawie cywilnym co do zasady obowiązuje dość
szeroko rozumiana swoboda umów. Oznacza to, że
strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie
ani zasadom współżycia społecznego. W ramach tej zasady
mieści się również określenie czasu trwania umowy.
Kodeks cywilny nie limituje zatem czasu na jaki można
zawrzeć umowę zlecenia, może być to zatem dowolny
okres w zależności od potrzeb stron tego kontraktu. Można
też przedłużyć czas trwania takiej umowy (anektować ją)
lub też bezpośrednio po zakończeniu i rozliczeniu jednej,
zawrzeć drugą.

NIE

macji jakie znajdà si´ w poszczególnych
działach ewidencji. Nowe przepisy stanowià, ˝e wpisy do rejestru na podstawie starych przepisów zachowujà
wa˝noÊç, ale do czasu ich dostosowania
do danych zawartych w ewidencji
uwzgl´dniajàcej nowe rozwiàzania. Ter-

Należy zawsze rozpatrzeć, czy umowa cywilnoprawna nie
ma cech stosunku pracy. Kodeks pracy określa pewne
cechy, które wyróżniają umowę o pracę. Zgodnie z jego art.
22 § 1 przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, a
pracodawca — do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
Oczywiście umowy cywilnoprawne, zgodnie ze swobodą
umów, również mogą zawierać elementy, które pojawiają
się również w przypadku stosunku pracy jak np.
zastrzeżenie o osobistym ich wykonaniu i ściśle ustalonych
godzinach ich wykonywania. W jednym z wyroków SN
stwierdził, że określenie w umowie czynności z
zastrzeżeniem ich osobistego wykonywania w określonych
dniach i godzinach nie przesądza o nawiązaniu stosunku
pracy, ponieważ takie elementy występują też w

stosunkach cywilnoprawnych” (wyrok SN z 6 października
1998 r. sygn. akt I PKN 389/98).
W sytuacjach gdy zawarta umowa zawiera zarówno cechy
charakterystyczne dla zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, jak i dla umów cywilnoprawnych (zlecenie,
świadczenie usług), orzecznictwo Sądu Najwyższego
przyjmuje, że do oceny, jaki stosunek prawny łączy strony,
decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter
przeważający. Jeżeli przeważają cechy umowy o pracę
określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, to mamy do
czynienia z umową o pracę. Na pewno długość umowy
zlecenia nie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze
stosunkiem pracy. Natomiast pracodawca powinien
przeanalizować sposób w jaki wykonywana będzie praca.
Podstawa prawna:
art. 3531, art. 734, art. 746, art. 750 Kodeksu cywilnego
art. 22 § 1 Kodeksu pracy
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Prawo administracyjne | Zmiany na kolei

zmiany w prawie

Kolej zapłaci za złe warunki podró˝y
Nie jest już ważne tylko „że się jedzie”,
równie istotne jest „jak się jedzie”– a to
za sprawą nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Marta Szostak

Z

godnie z nowymi przepisami zakazane jest stosowanie bezprawnych
praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy pasa˝erów w transporcie kolejowym. W szczególnoÊci chodzi tu o
naruszenie przepisów prawa przewozowego w zakresie wykonywania umowy
przewozu z uwzgl´dnieniem obowiàzku
zapewnienia podró˝nym odpowiednich
warunków bezpieczeƒstwa i higieny
oraz u˝ycia Êrodków transportowych
odpowiednich do danego przewozu.

Nowe przepisy majà wyeliminowaç najcz´Êciej pojawiajàce si´ do tej pory naruszenia zwiàzane z warunkami
higienicznymi, panujàcymi szczególnie
w toaletach pociàgów, z komfortem
przewozu i realizacjà przejazdu, na który zakupiono bilet. Dotychczas zapewnienie jakoÊci usługi pozostawione było
przewoênikom, nie było równie˝ mo˝liwoÊci zapobiegania negatywnym zjawiskom na drodze administracyjnej.
Natomiast w myÊl znowelizowanych
przepisów prezes Urz´du Transportu
Kolejowego (UTK) za naruszenie zbiorowych interesów pasa˝erów b´dzie
stosował kary pieni´˝ne. W wypadku
stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów pasa˝erów prezes UTK wyda
decyzj´, wskazujàc zakres naruszenia

oraz termin jego usuni´cia. Za ka˝dy
dzieƒ zwłoki w wykonaniu tej decyzji,
prezes UTK b´dzie mógł nało˝yç kar´
pieni´˝nà w wysokoÊci do 5000 euro.
Ustalajàc wysokoÊç kary prezes UTK
uwzgl´dni zakres naruszenia, dotychczasowà działalnoÊç podmiotu oraz jego
mo˝liwoÊci finansowe. Zatem prezes
UTK uzyska uprawnienia podobne do
tych, jakie ma prezes UOKIK.

Bez chaosu przy zmianie rokładu
Prezes UTK, zgodnie z nowelà, b´dzie opiniował projekt rozkładu jazdy
przedło˝ony przez PKP. PKP b´dzie
bowiem miało obowiàzek ka˝dorazowo
przekazania tego projektu przed jego
uchwaleniem lub wydaniem. Zrobi to
w terminie 21 dni od przekazania pro-
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jektu. Je˝eli w tym terminie prezes
UTK nie zajmie stanowiska, b´dzie to
traktowane jako pozytywne zaopiniowanie projektu. Dzi´ki temu byç mo˝e
uda si´ uniknàç dotychczasowych kłopotów, jakie powodowała zmiana rozkładu jazdy. Co wi´cej, zarzàdca
infrastruktury kolejowej – zarzàdzajàcy dworcem, od 1 listopada 2012 r. b´dzie miał obowiàzek podawaç rozkład
do publicznej wiadomoÊci w formie
ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na peronach. Ogłoszenie takie
b´dzie musiało byç dokonane nie póêniej ni˝ w terminie 21 dni przed dniem
wejÊcia w ˝ycie zmienionego rozkładu.
Zatem pod koniec przyszłego roku b´dzie mo˝na zaplanowaç podró˝ z wyprzedzeniem.

UOKiK | Zmowa na rynku usług turystycznych

Przewodnicy tatrzańscy ukarani
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajmuje się m.in. wykrywaniem porozumień przedsiębiorców zmierzających do ograniczenia konkurencji na
rynku. W tym roku za zmowę cenową
ukarane zostało Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.

P

rzedmiotem zainteresowania urz´du
były stosowane przez Centrum Przewodnictwa Tatrzaƒskiego (zrzesza ono
stowarzyszenia osób prowadzàcych
działalnoÊç przewodnickà) cenniki zawierajàce sugerowane ceny minimalne
usług przewodnickich Êwiadczone przez
licencjonowanych przewodników ta-

trzaƒskich. Ostatni taki cennik stworzono na 2010 r. OkreÊlał on nie tylko minimalnà cen´ za usług´ przewodnickà,
ale tak˝e czas trwania wycieczki oraz
liczb´ osób, która mogła w niej uczestniczyç. I tak np. wycieczka po Zakopanem i terenie Podtatrza trwajàca od 4
do 8 godzin dla maksymalnie 50 uczestników miałaby kosztowaç nie mniej ni˝
500 zł. Najdro˝sze zgodnie z cennikiem
były wycieczki narciarskie dla maksymalnie 8 osób, które kosztowały od 600
zł do 1100 zł. Cennik przewidywał tak˝e dodatek za prowadzenie wycieczki w
obcym j´zyku, a tak˝e wskazywał na
procentowy koszt w przypadku anulacji

wycieczki.
CPT broniàc cenników, wskazywało
m.in. ˝e jest organizacjà o charakterze
non-profit, prowadzi działalnoÊç edukacyjnà i kulturotwórczà, a same cenniki
podnoszà bezpieczeƒstwo, okreÊlajàc
przede wszystkim maksymalnà liczb´
osób, którà w zale˝noÊci od skali trudnoÊci trasy mo˝e poprowadziç przewodnik. Poza tym zdaniem CPT podane w
cenniku ceny to jedynie stawki sugerowane.
UOKiK nie uznał jednak tych argumentów za przekonujàce. Przyjàł, ˝e
CPT jako zwiàzek przedsi´biorców samo te˝ jest przedsi´biorcà. W decyzji
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wskazano, ˝e cennik został ustalony
mi´dzy podmiotami, które prowadzà
wobec siebie przynajmniej potencjalnie
konkurencyjnà działalnoÊç. Ustalanie
cen minimalnych pomi´dzy konkurentami jest nielegalne, poniewa˝ jego
skutkiem jest ograniczanie konkurencji.
Zdaniem urz´du niedozwolone porozumienia ograniczajàce konkurencj´
powodujà, ˝e warunki sprzeda˝y towarów, w tym ceny, sà mniej korzystne, ni˝
wynikałby to z wolnorynkowej gry popytu i poda˝y (Decyzja prezesa UOKiK
nr RKR – 12/2011).
Za naruszenie reguł konkurencji na
CPT nało˝ono kar´ 1000 zł. JT

UNIA EUROPOJSKA REDUKUJE
OBCIĄŻENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Komisja Europejska przedstawiła
propozycje uregulowań zmierzających
do pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet przepisów ma
zredukować liczne biurokratyczne obciążenia małych i średnich przedsiębiorstw
oraz poprawić warunki dla gospodarki
społecznej. Proponuje m.in. uproszczenie sprawozdań finansowych oraz poprawę ich przejrzystości dla banków i
udziałowców takich firm. Możliwe
oszczędności dla małych i średnich
przedsiębiorstw z tego tytułu są oszacowano na 1,7 mld euro rocznie. Ponadto,
zgodnie z proponowaną przez Komisję
Europejską poprawką do dyrektywy o
transparentności, firmy notowane na
giełdzie nie będą dłużej musiały publikować kwartalnych informacji finansowych, co przyczyni się do dalszych
oszczędności.
ZMIANY W SZKOLENIACH Z ZAKRESU TURYSTYKI WODNEJ. 18 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 31
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. Nr 222 poz.
1326). Dotyczy ona umożliwienia prowadzenia szkoleń w zakresie uprawiania turystyki wodnej przez instruktorów
organizacji żeglarskich. Wprowadza
przepis zgodnie z którym szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł
zawodowy trenera lub instruktora sportu lub instruktorzy właściwych polskich
związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej.

Prawo UE | Unia europejska walczy z turystykà seksualnà

PODATKI

Dzieci pod szczególną ochroną

AKCYZA W GÓRĘ JUŻ OD STYCZNIA. Przygotowano projekt, który zapowiada podwyżkę podatku akcyzowego
już od 1 stycznia 2012 r. Wzrost dotyczy m.in. akcyzy na paliwa silnikowe –
co zapewne nie jest dobrą informacją
dla przewoźników i ich kontrahentów.
Dzięki zmianom dodatkowe dochody ma
z kolei zyskać budżet państwa. Projekt
zakłada m.in. że akcyza na olej napędowy i paliwa powstałe ze zmieszania takiego oleju z biokomponentami, a także
biokomponenty stanowiące samoistne
paliwa wzrośnie z 1048 zł za 1000 litrów
do 1196 zł. Z 1401 zł za 1000 litrów na
1446 zł wrośnie natomiast akcyza na
paliwa do silników odrzutowych.

Parlament europejski przyjął nową dyrektywę, której celem jest ochrona
dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Ogólnoeuropejskie regulacje
mają przeciwdziałać m.in. turystyce
seksualnej.

U

nia Europejska chce, by sprawcy
(b´dàcy obywatelami paƒstw nale˝àcych do niej), którzy dopuszczajà si´
niegodziwego traktowania w celach
seksualnych lub wykorzystywania seksualnego dzieci, byli Êcigani. Penalizacja ma objàç tak˝e takie osoby, które
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popełniajà ww. czyny poza UE. Szczególna uwaga ma byç poÊwi´cona tzw.
turystyce seksualnej. Turystyk´ takà
definiuje si´ jako wykorzystywanie
seksualne dzieci przez osob´ lub osoby podró˝ujàce ze swego zwyczajowego otoczenia do miejsca, w którym
majà kontakty seksualne z dzieçmi. W
przypadku, gdy dzieci´ca turystyka
seksualna ma miejsce poza UE, w dyrektywie zach´ca si´, aby paƒstwa
członkowskie poszukiwały wzajemnej
pomocy, aby zwi´kszyç współprac´ z
krajami trzecimi i organizacjami mi´-

dzynarodowymi w celu zwalczania turystyki seksualnej. Turystyka seksualna ma staç si´ na gruncie unijnego
prawa przest´pstwem. W dyrektywie
wskazano, ˝e paƒstwa członkowskie
UE powinny podejmowaç działania,
by zapobiegaç czynom zwiàzanym z
propagowaniem niegodziwego traktowania w celach seksualnych oraz dzieci´cej turystyki seksualnej lub by
zakazaç takich czynów. Wskazuje si´
przy tym rozwa˝enie wprowadzenia
Êrodków zapobiegawczych, jako przykład podajàc opracowanie i wprowa-

dzenie w ˝ycie kodeksu post´powania
czy mechanizmów samoregulacji w
bran˝y turystycznej, stworzenie kodeksu etyki i „znaków jakoÊci” dla organizacji zajmujàcych si´ turystykà
zwalczajàcych dzieci´cà turystyk´ seksualnà lub prowadzàcych specjalnà
polityk´ w odniesieniu do tej formy turystyki. Dyrektywa musi zostaç jeszcze
zaakceptowana przez Rad´ Ministrów
UE. Po jej przyj´ciu paƒstwa członkowskie b´dà miały dwa lata na wprowadzenie regulacji do własnego
prawodawstwa. JT

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

Z winy kontrahenta przez 4 doby część naszych klientów musiała zostać zakwaterowana w innym hotelu niż wskazano w umowie.
Klientów zakwaterowano jednak w hotelu o wyższym standardzie. Czy nadal mogą mieć oni jakieś
roszczenia?

?

Organizator turystyki odpowiada za niewykoTAK nanie lub nienależyte wykonanie umowy o
świadczenie usług turystycznych. Tylko wyjątkowo
odpowiedzialność ta może być wyłączna – nie nastąpi to jednak jeśli winą za powstałe zdarzenia można obciążyć zagraniczny hotel, który jest
kontrahentem organizatora imprezy. Dla możliwości
żądania przez klientów odszkodowania lub zadośćuczynienia (lub obu naraz) niewielkie znacznie ma
moim zdaniem to, że organizator chcąc zminimalizować niedogodności zaoferował klientom nocleg w

obiekcie o wyższej kategoryzacji niż ten, w którym
rzeczywiście miało nastąpić zakwaterowanie. Nie
trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy np. hotel ma
co prawa wyższą kategoryzację, ale znajduje się dalej od morza skutkiem czego droga na plażę zajmuje
znacznie więcej czasu lub pomimo wyższej kategoryzacji klienci zamiast pokoju trzyosobowego otrzymali pokój dwuosobowy z dostawką, co obniżyło
komfort wypoczynku. Należy pamiętać, że umowa
powinna zostać wykonana zgodnie z tym, co w niej
postanowiono. O wyborze oferty danego organizatora mogą decydować małe detale, które klient utraci
na skutek zakwaterowania w innym miejscu. Wyższy standard hotelu sam w sobie nie oznacza jeszcze, że roszczenia klientów są bezzasadne.
Podstawa prawna:
Art. 11 a ustawy o usługach turystycznych

Prowadzimy firmę przewozową. Klient który nie złożył reklamacji wystąpił z pozwem
przeciwko nam (przy czym nie chodzi o przewóz
towarów). Czy pomimo niezłożenia reklamacji
sąd może uwzględnić jego żądanie?

?

Trudno jest odpowiedzieć na tak zadane pytanie
nie znając wszystkich okoliczności sprawy. Niemniej co do zasady Prawo przewozowe wprowadza
nieczęsto spotykaną regułę dotyczącą dochodzenia
roszczeń. Aby klient mógł dochodzić roszczeń na drodze sądowej musi wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. Oznacza to, że w prawie przewozowym
reklamacja ma charakter obligatoryjny. Ta obligatoryjność oznacza, że roszczenia przeciwko przewoźnikowi
na drodze sądowej mogą być dochodzone skutecznie
dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego przewidzianego w ustawie – Prawo przewozowe (tak np. To-

NIE

masz Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008 r.). Powództwo wniesione do sądu bez
uprzedniego wyczerpania trybu reklamacyjnego powinno zostać oddalone przez sąd. Przy czym warto mieć na
uwadze, że tryb reklamacyjny musi być wyczerpany
gdy klient swoje roszczenia opiera na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu.
Podstawa prawna:
Art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U. Nr
50, poz. 601)

? Chcesz zadać pytanie ekspertowi?

Nasi prawnicy doradzą, rozwieją wątpliwości, podpowiedzą, jak interpretować przepisy, redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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Zapytaj eksperta
Paweł Sala,
dyrektor zarządzający FreshMail

Czy kampanię e-mail marketingową można prowadzić bez wsparcia profesjonalisty?
Tak, tego typu kampanie nie wymagają specjalistycznej wiedzy
technicznej. Wystarczy dobrze
przygotować treść wiadomości i
wysłać ją do osób znajdujących się
w bazie danych. Jednak problem
może pojawić się w momencie,
kiedy do wysyłki wykorzystywany
jest program pocztowy niededykowany kampaniom e-mailowym. Łatwo stać się spamerem, a wtedy
trudno mówić o efektywności prowadzonej promocji.
Jakie korzyści płyną zatem z wykorzystania systemu do e-mail
marketingu?
Najważniejszą korzyścią jest zabezpieczenie przed zakwalifikowaniem
wysyłanych maili do spamu. Druga
to chociażby automatyczne tworzenie baz danych. W momencie, gdy
ktoś zapisuje się do newslettera,
jego adres sam umieszcza się w
książce adresowej firmy. Podobnie
jest w momencie rezygnacji z subskrypcji. Jednym słowem system
dba za nas, by baza danych była
zbudowana zgodnie z obowiązującym prawem. Narzędzie to pozwala
też bardzo dokładnie przeanalizować efektywność kampanii. Informacja o tym, kiedy mail został
przeczytany pokazuje, o jakiej porze
najlepiej wysyłać wiadomości. Dane na temat miejsca zamieszkania
pozwalają geotargetować klientów,
a to z kolei pozwala na uniknięcie
sytuacji, kiedy turysta ze Szczecina
otrzymuje ofertę wycieczki z wylotem z Rzeszowa. System zapobiega
też ponownej wysyłce powtórnego
maila do tej samej osoby. Dzięki
narzędziom do personalizacji, nie
tylko umożliwia wstawienie do
wiadomości imienia odbiorcy, ale
także automatycznie je odmienia
przed odpowiedni przypadek.
Ile kosztuje korzystanie z takiego
systemu i jak uzyskać do niego
dostęp?
Koszt uzależniony jest od liczby rekordów w bazie danych oraz częstotliwości wysyłek. W przypadku
FreshMail za mailing do maksymalnie 500 adresów, wysyłany nie
więcej niż cztery razy w miesiącu,
opłata nie jest pobierana. Przykładowo kampania realizowana raz w
tygodniu do 5 tys. odbiorców to
miesięczny koszt w wysokości
180 zł netto. Najwygodniejszy system do e-mail marketingu to taki,
do którego dostęp uzyskuje się
przez wybraną przeglądarkę internetową (Application Provider System). Nie wymaga to instalowania
żadnych programów i zapewnia
możliwość korzystania z różnych
komputerów. Ważne też jest, aby
system z którego będziemy korzystać był jak najbardziej intuicyjny,
a korzystająca z niego osoba miała
własnego opiekuna, który zawsze
doradzi jak zrobić coś lepiej i bardziej efektywnie.
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Poradnia | Doradzamy, jak skutecznie prowadziç mailowà promocj´

Zdobàdê klientów e-mailem
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA POCZTOWA to
narzędzie, z którego często korzystają internauci.
Warto za jej pośrednictwem do nich dotrzeć.
Z poczty elektronicznej korzystają dziś
wszyscy internauci, badania Emaillabs.com pokazują, że 44 proc. z nich
sprawdza swój e-mail na bieżąco, a
40 proc. nawet jeszcze przed umyciem
zębów.

N

ie oznacza to oczywiÊcie, ˝e ka˝dy
wysłany list jest czytany, w Polsce
wskaênik liczby otwieranych wiadomoÊci (Open Rate) oscyluje na poziomie 15 proc., przy czym 20-procentowy
wynik uwa˝any jest przez profesjonalistów za sukces. Mimo to, maile opłaca
si´ wysyłaç. Koszt dotarcia do pojedynczego odbiorcy kształtuje si´ na poziomie kilku groszy, a cz´sto nie przekracza
nawet 1 grosza. ˚eby odnieÊç sukces,
trzeba nauczyç si´ korzystaç z narz´dzia,
jakim jest skrzynka pocztowa odbiorcy.

1

Zbuduj bazę do e-mail
marketingu

Dobra baza danych to podstawa
sukcesu w e-mail makrtingu. Najlepiej
zbudowaç jà samodzielnie. Musisz przy
tym pami´taç o uzyskaniu zgody internauty na przetwarzanie jego danych
osobowych do celów marketingowych i
na przesyłanie informacji handlowych
Êrodkami komunikacji elektronicznej.
Pozyskiwaç adresy mo˝esz poprzez
swojà stron´ internetowà, np. tworzàc
newsletter, do którego zainteresowani
sami si´ zapiszà. Okazjà do zwi´kszenia ich liczby jest uzyskiwanie zgody na
wysyłanie ofert od klienta w momencie
podpisywania umowy-rezerwacji w biurze podró˝y. Kolejnym pomysłem jest
stworzenie na własnej witrynie sekcji,
do których dost´p mo˝na uzyskaç po
wpisaniu si´ do bazy u˝ytkowników. W
procesie budowania bazy danych pami´taj o wykorzystaniu opcji double-opt in, dzi´ki której po zapisaniu si´
np. do newslettera, intenauta otrzyma
wiadomoÊç z proÊbà o potwierdzenie
ch´ci otrzymywania e-maili. Po klikni´ciu na zamieszczony w niej link, adres
zostanie automatycznie dodany.

2

Nie proś o zbyt wiele informacji

Tworzàc własnà list´ adresowà, musisz zdecydowaç, na jakich informacjach o odbiorcy ci najbardziej zale˝y.

KAMPANIE MARKETINGOWE E-MAIL nie generują
wysokich kosztów. Są łatwe do samodzielnego
przeprowadzenia.

W KAMPANIACH WARTO wykorzystać dedykowane im
profesjonalne systemy.

INTERNAUCI I MAILING

80 proc. 72 proc. 16 proc. ok. 1500 zł 180 zł
internautów
sprawdza
swoją pocztę
codziennie

o tyle może
wzrosnąć
wskaźnik
otwieralności
e-maili

e-maili w
Polsce jest
otwieranych

JeÊli za˝àdasz zbyt wielu i zbyt szczegółowych danych, klienci prawdopodobnie zrezygnujà. Warto dowiedzieç si´ o
imi´ (by zwracaç si´ do internauty
wprost) oraz dat´ urodzin (wysyłanie
maili z ˝yczeniami, targetowanie w
oparciu o wiek). Profesjonalne systemy
do mailing same potrafià okreÊliç miejsce zamieszkania internauty na podstawie
geotargetowania.
Dobrym
pomysłem wydaje si´ byç dwuetapowe
pozyskiwanie informacji. Poczàtkowo
prosisz o podanie imienia, adresu e-mail, a nast´pnie o kolejne dane, za
ujawnienie których internauta otrzyma
jakàÊ nagrod´. Mo˝e to byç grafika na
pulpit, gra, dzwonek na komórk´, czy
liczba punktów zach´cajàca jednoczeÊnie do przystàpienia do programu lojalnoÊciowego. Podstawowa zasada
mówi, ˝e wejÊcie do bazy nie mo˝e byç
zbyt skomplikowane. By podnieÊç skutecznoÊç wpisów, warto zastanowiç si´
nad zamieszczeniem informacji o mo˝liwoÊci dopisania si´ do listy wysyłkowej w odpowiednim miejscu strony
internetowej (np. na górze). Pop-up,
choç mo˝e posiada zalety, cz´sto jest
przez u˝ytkowników sieci blokowany.

3

Określ cel, jaki chcesz osiągnąć
kampanią e-mail marketingową

Pami´taj, ˝e realizacja progów
sprzeda˝owych nie jest podstawowym
celem kampanii e-mail marketingowej.
Najwa˝niejsze to zach´ciç internaut´
do interakcji (call to action). Takim
call-to-action b´dzie np. klikni´cie na
link kierujàcy do oferty promocyjnej,
czy ciekawych informacji o kraju lub
hotelu. W ten sposób nie tylko przypomnisz odbiorcy o istnieniu swojej firmy,
ale te˝ zbudujesz długotrwałe relacje.
Nie łudê si´, ˝e ka˝da wysyłka newslet-

OPINIA
Sylwia Kolińska,
kierownik działu marketingu, Triada
Zadaniem kampanii „Dzień Kobiet w Triadzie” było przekonać klientów
Triady, którzy w poprzednich latach korzystali z jej usług, do odwiedzenia siedziby biura podróży i ponownego zakupienia wycieczki. Ze względu na efekt ROPO celem nie była sprzedaż online. Do kampanii
wykorzystano głównie e-mail marketing, który został wzmocniony przez
lokalną prasę i radio. Zaczęliśmy od stworzenia efektywnego szablonu,
wykorzystując personalizację, dynamiczny content i targetowanie. W
efekcie powstał szablon mailingowy połączony z kuponem promocyjnym, skierowany do kobiet, adresowany imiennie, zachęcający do odwiedzenia biura i zakupu wycieczki, a także informujący o czekającym na klientkę upominku. Po zakupie wycieczki i okazaniu kuponu,
klientki otrzymywały miłą niespodziankę – obrandowany kosz z kosmetykami oraz pendrive z
logo Triady, z ładnym, kobiecym wzorem. Efekty kampanii przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Open Rate osiągnął poziom 70 proc., najciekawszym jednak wynikiem okazał się
ROI, który tylko z e-mail marketingu dał aż 3796 zł. Tego typu akcje marketingowe dają najlepszy efekt, jeśli są tworzone w ścisłej współpracy biura oraz firmy zewnętrznej specjalizującej się w danym narzędziu marketingowym. Jako firma najlepiej znamy swoich klientów i
możemy dopasować możliwości narzędzia do ich preferencji. A wtedy skuteczność kampanii
będzie rzeczywiście wysoka.

trzeba wydać na szablon do
e-mail marketingu

trzeba zainwestować
w akcję mailingową wysyłaną raz
w tygodniu

tera zakoƒczy si´ gigantycznà liczbà rezerwacji. Istotne dla realizacji postawionych celów jest tak˝e prawidłowe
okreÊlenie grupy docelowej. Czasem
trzeba nawet wydzieliç kilka jej segmentów i dostosowaç do ka˝dego z
nich odpowiednie wiadomoÊci. Innymi
ofertami zainteresujà si´ rodziny z
dzieçmi, innymi młodzi, a jeszcze innymi miłoÊnicy luksusowych hoteli. Zach´ç internaut´, by sam odkrył, co dla
niego przygotowałeÊ. By to osiàgnàç,
stosuj niedopowiedzenia i intryguj grafikà. Mo˝esz pokusiç si´ o jakàÊ „wartoÊç dodanà”, np. w postaci ciekawych
newsów, propozycji tras zwiedzania, czy
przepisów kulinarnych pochodzàcych z
kuchni regionalnej oferowanych destynacji turystycznych.

4

Określ nadawcę i temat wiadomości

Internauci w kilka sekund decydujà,
czy otworzyç otrzymanà wiadomoÊç,
czy jà usunàç. Od ciebie zale˝y, jakà decyzj´ podejmà. Jednym z powodów nieczytania maili jest zagro˝enie
krà˝àcymi tym kanałem wirusami. Dlatego wa˝ne jest uwiarygodnienie êródła
listu. Badania firmy Epsilon, zajmujàcej si´ marketingiem internetowym,
pokazujà, ˝e w naszym regionie geograficznym nadawca ma zasadnicze znaczenie w procesie decydowania o
przeczytaniu lub ignorowaniu wiadomoÊci. To dlatego konieczne jest wysyłanie listów zawsze z tego samego
adresu i od tego samego nadawcy. Kim
powinien on byç? Warto przeanalizowaç tu trzy konfiguracje. List elektroniczny mo˝e pochodziç od konkretnej
osoby – jeÊli nie jest ona znana odbiorcy, prawdopodobne jest, ˝e b´dzie si´
on obawiaç wirusa, poza tym w przypadku, kiedy przestanie dla ciebie pracowaç, staniesz przed koniecznoÊcià
zmiany nadawcy. A tego robiç nie wolno. Druga opcja to umieszczenie nazwy
firmy, trzecia to kompilacja dwóch poprzednich. Ta ostatnia mo˝e si´ jednak
nie sprawdziç z powodu np. ograniczonej liczby znaków przewidzianych na
zamieszczenie nazwy w polu „nadawca”. Drugim czynnikiem wpływajàcym
na stopieƒ otwieralnoÊci e-maili jest temat wiadomoÊci. To właÊnie on zach´ca do przeczytania listu, dlatego
powinien byç intrygujàcy, a nawet spersonalizowany. Badania firmy FreshMail pokazujà, ˝e wskaênik otwarcia mo˝e
byç nawet o 72 proc. wy˝szy przy bezpoÊrednim zwracaniu si´ do odbiorcy
ju˝ na etapie tematu. Z kolei firma Alchemy Worx pochyliła si´ nad liczbà
znaków, z jakich tematy wiadomoÊci sà
zbudowane. Okazało si´, ˝e te maile,
których temat nie był dłu˝szy ni˝ 60
znaków charakteryzowały si´ najwi´kszym wskaênikiem otwieralnoÊci, miały

jednak ni˝szà „klikalnoÊç” (CTR) na
zamieszczone w treÊci linki. Te powy˝ej
70 znaków czytano rzadziej, ale wskazywały na lepszy CTR. Maile z tematami mi´dzy 60 a 70 znaków badacze
zaliczyli do martwej strefy. FrashMail
przeprowadził podobnà analiz´ w Polsce i zbadał 2 tys. tematów. Zazwyczaj
zbudowane sà one z 30-40 znaków.

5

Testuj, a zanim wyślesz, przetestuj. A potem przeanalizuj.

List elektroniczny mo˝e wyÊwietlaç
si´ na ró˝ne sposoby, w zale˝noÊci od
tego, z jakiego programu pocztowego
korzysta u˝ytkownik. Dlatego warto
przetestowaç swojà wiadomoÊç, np.
wÊród znajomych. Profesjonalne systemy do realizacji kampanii e-mailowych
posiadajà odpowiednià funkcj´, która
pozwala sprawdziç poprawnoÊç wyÊwietlania. Kolejna kwestia to unikni´cie wpadania listów do spamu. Tu te˝ z
pomocà przyjdà testy antyspamowe,
np. SpamAssissin, czy te znajdujàce si´
w Outlook 2003 i 2007, na Gmail.com
lub na Home.pl. JeÊli wiadomoÊç traktowana jest prze te systemy jako niechciana,
nale˝y
wprowadziç
odpowiednie poprawki. Warto te˝
przeprowadziç jeszcze innà prób´.
Platformy do e-mail marketingu
umo˝liwiajà wybranie najbardziej trafnego tytułu wiadomoÊci. Wysyłajàc do
ró˝nych odbiorców ten sam list, ale
inaczej zatytułowany, mo˝na zaobserwowaç, który z nich był cz´Êciej otwierany. Do pozostałych osób z bazy
danych kieruje si´ nast´pnie ten ze
„zwyci´skim” tytułem. FreshMail odkrył, ˝e ró˝nica w Open Rate mo˝e byç
nawet 3,5-krotnie wy˝sza, jeÊli temat
b´dzie chwytliwy. Kolejna kwestia to
prawidłowe czytanie raportów z kampanii. Liczba niedostarczonych maili to
sygnał do przeanalizowania bazy danych. Du˝a liczba osób rezygnujàcych z
otrzymywania wiadomoÊci (ponad 1
proc.) Êwiadczy o nieprawidłowym jej
prowadzeniu. Podstawowe dane to
liczba otwartych maili (w Polsce Êrednio na poziomie 16 proc.) oraz liczba
klikni´ç w zamieszczone linki (dla Polski przeci´tnie 4 proc.). Inne istotne informacje dotyczà momentu otwarcia
maila – powinno ono nastàpiç w ciàgu
dwóch godzin od wysłania. JeÊli tak si´
nie dzieje, kampani´ nale˝y przesunàç
w czasie. Wa˝ne jest tak˝e miejsce zamieszkania odbiorców mailingu, informacja ta pozwala zarzàdzaç siecià
sprzeda˝y oraz innymi działaniami
promocyjnymi prowadzonymi w Êwiecie rzeczywistym. Na koniec warto pochyliç si´ nad informacjà, z jakich
programów pocztowych korzystajà
„nasi” internauci. Dzi´ki tej wiedzy,
mo˝na odpowiednio dopracowaç technicznà stron´ maila (optymalizacja kodowania szablonu).
Kampania e-mail marketingowa
mo˝e byç bardzo efektywnym narz´dziem szczególnie dla firm, które nie
dysponujà du˝ymi bud˝etami. Ich realizacj´ mo˝na powierzyç profesjonalnym agencjom w całoÊci lub w cz´Êci,
korzystajàc jedynie z dostarczanych
przez nich narz´dzi. Choç e-mail mo˝e
wydawaç si´ dziÊ ju˝ archaicznym sposobem komunikacji, nadal wykorzystujà go wszyscy internauci. To właÊnie
dlatego nie wolno go ignorowaç. MG
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KRONIKA

w branży
SPOTKANIA
 KRZYŻ ZASŁUGI DLA BARBARY TEKIELI. Podczas jesiennego forum „Mazowsze Chopina” w Narodowym
Instytucie Fryderyka Chopina odbyła
się uroczystość wręczania Krzyży Zasługi za działania na rzecz popularyzacji postaci i wiedzy o Fryderyku
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Albania | Kongres Polskiej Izby Turystyki promował Polsk´ wÊród Albaƒczyków

Bałkańska gościnność i polskie obrady
Albania i Polska mają ze sobą wiele
wspólnego. Podobne usposobienie, historia, poczucie tożsamości narodowej i
socjalistyczna trauma sprawia, że czujemy nić porozumienia z mieszkańcami tego pięknego kraju nad Adriatykiem.

N

Chopinie. Brązowe Krzyże Zasługi,
przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego przez Prezydenta RP,
otrzymały Barbara Tekieli, dyrektor
Stołecznego Biura Turystyki, Katarzyna Ratajczyk, dyrektor Biura Promocji
m.st. Warszawy i Ewa Nekanda-Trepka stołeczna konserwator zabytków.
Srebrne odznaczenie dostał Janusz
Marynowski, dyrektor naczelny orkiestry Sinfonia Varsovia, a złote Marek
Kraszewski, p.o. dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy oraz Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady
(Złote Krzyże Zasługi). MC
 ŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY
TURYSTYKI NAGRADZA ZA INDUSTRIADĘ. Jak co roku, wręczono śląską regionalną nagrodę przyznawaną
przez śląski PIT. – Przyznając „Kompasy” chcemy docenić, w imieniu branży turystycznej, efekty ich pracy i
działalności, pomysły i sposób ich realizacji – mówił podczas uroczystości

a otwarciu kongresu PIT pojawił
si´ Minister Sportu, Turystyki i
Kultury Aldo Bumci, Sadik Malaj, prezes Zrzeszenia Organizatorów
Biur Podró˝y Albanii oraz polska ambasador w Albanii Irena Tatarzyƒska.
Minister Albo Bumci przyjàł te˝ w Tiranie Rafała Szmytke, prezesa POT,
prezesa PIT Jana Korsaka, wiceprezesów PIT Józefa Ratajskiego i Pawła
Niewiadomskiego, Wojciecha Ejmonta, głównego specjalist´ ds. współpracy
mi´dzynarodowej w turystyce w Departamencie Turystyki MSiT, Marka
Kłoczko, sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Honorat´
Pierwol´, prezes SPATA oraz polskich
dziennikarzy. Uczestnicy kongresu
wspólnie zwiedzili m.in. Apoloni´ k.
Fier i Tiran´.Podziwiali nie tylko pi´kno krajobrazów, ale docenili te˝ albaƒskà goÊcinnoÊç i kuchni´. Podczas
woja˝y polska ekipa odwiedziła miasto
Kuczowa, gdzie znajduje si´ pomnik in˝yniera Stanisława Zubera, specjalisty
od geologii regionalnej i surowcowej
Albanii. MZ
12-16 października, Kongres Polskiej Izby
Turystyki, Albania

Wyróżnienia | Nagrody dla najlepszych w bran˝y

Laury w kujawsko-pomorskim
Najlepsi działacze branży turystycznej
w woj. kuj.-pom. zostali nagrodzeni.
Światowy Dzień Turystyki okazał się
najlepszą datą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć.
czasie gali wr´czono odznaki
MSiT Za Zasługi dla Turystyki za
całokształt zaanga˝owania w dziedzinie turystyki. Program obejmował tak˝e wr´czenie certyfikatów i wyró˝nieƒ

Chełmna za sprawà Walentynek Chełmiƒskich, a Inowrocław otrzymał Perł´ w kategorii miejscowoÊci z
pomysłem na turystyk´. WÊród wyró˝nionych Odkrywców 2011 znaleêli si´
m.in. espół Pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i
Funduszy Europejskich Urz´du Miasta Inowrocław i Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory
Tucholskie. MGO

Hotele | Mi´dzynarodowa sieç rozwija si´ w Polsce

Wyjazd z wielkim sukcesem

Portos dołàczył do Best Western

ego i wielu innych rzeczy dowiedzieli si´ uczestnicy wyjazdu studyjnego
zorganizowanego dla władz gmin i
przedstawicieli LOT-ów z Zachodniopomorskiego. W dniach 12-15 paêdziernika odbyło si´ study tour
zorganizowane przez Forum Turystyki
Regionów w ramach projektu „RAZEM lokalnie, WI¢CEJ regionalnie”
finansowanego ze Êrodków EFS. Celem study tour była prezentacja „do-

brych praktyk” w zakresie rozwoju i
promocji turystyki. realizowanych w
oparciu o funkcjonowanie Lokalnej
Organizacji Turystycznej i jej współprac´ z JST w województwach Pomorskim
i Kujawsko-Pomorskim.
Study tour okazał si´ strzałem w
dziesiàtk´ w kontekÊcie poznania „od
Êrodka” sposobów współpracy w innych
regionach. Uczestnicy wsz´dzie spotkali si´ z bardzo miłym, wr´cz przyjacielskim, przyj´ciem. Nawiàzały si´
pierwsze kontakty w sprawie współpracy mi´dzyregionalnej. Teraz wszyscy
czekajà na kolejny wyjazd. MAK

fot. Bartosz Ćmiel/ urokipojezierza.pl

Jak się zażywa tabaki, jak piecze toruńskie pierniki i co zrobić, by deska stała
się produktem turystycznym.

T

industrialnej i niepowtarzalna okazja
na poznanie dziedzictwa przemysłowego regionu oraz niezapomniany dzień
dla wszystkich fanów dobrej zabawy
w industrialnych przestrzeniach – mówił Grzegorz Chmielewski. Nagroda
dla twórców imprezy, czyli prawdziwy,
a jednocześnie symboliczny kompas,
wręczona została podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia
Turystyki 25 października w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w gmachu
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. MZ

nik prasowy Urz´du Marszałkowskiego w Toruniu. Laureatami plebiscytu
Perły w Koronie 2011r. zostali: Inowrocław, Park Solankowy, Centrum
Militarne Kràpiewo, Miasto Chełmno,
Muzeum Ziemi Pałuckiej, Kalwaria
Pakoska, Exploseum DAG Fabrik w
Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Starówka w Tucholi, oraz Kolegiata Âw.
Piotra i Pawła w Kruszwicy. Perła w
kategorii wydarzenie roku trafiała do

Study tour | Forum Turystyki Regionów spisało si´ na medal

fot. Bartosz Ćmiel/ urokipojezierza.pl

Grzegorz Chmielewski, prezes Śląskiego Oddziału PIT. Tegoroczna nagroda
trafiła do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, który jest
twórcą Industriady, święta Szlaku Zabytków Techniki. Tegoroczna edycja
podczas jednego dnia festiwalu przyciągnęła ok. 54 tys. miłośników techniki z całego kraju, a jej budżet wyniósł
2,5 mln zł. – Jest to święto turystyki

W

laureatom konkursów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Najlepszà destynacjà turystycznà 2011
roku został Fort IV w Toruniu, a za
najlepsze produkty turystyczne uznano m.in. Exploseum i Silverado City. –
Na coroczne Êwi´to turystyki przybyli
nie tylko pasjonaci turystyki z całego
województwa ale równie˝ ci, którym
udało si´ przekuç ˝yciowà pasj´ w biznes. – mówi Beata Krzemiƒska, rzecz-

Trzygwiazdkowy Portos jest 2. w Warszawie i 11. w Polsce hotelem sygnowanym marką Best Western.

A

by wejÊç do sieci musiał przejÊç modernizacj´ polegajàcà m.in. na zmianie elewacji, wymianie okien i wind,
odnowieniu wn´trz pokoi oraz ich wyposa˝eniu w nowe elementy tj. stoliki
kawowe czy podkładki do laptopa. W
trakcie odnawiania hotel funkcjonował
normalnie, bo prace – które trwały 2 lata i kosztowały 15 mln zł – realizowano
w kilku fazach. – Ju˝ po miesiàcu działalnoÊci pod szyldem mi´dzynarodowej
marki widzimy zwi´kszone zaintereso-

wanie goÊci. Mamy nadziej´, ˝e w ciàgu
roku odnotujemy wzrost liczby turystów zagranicznych o10 proc., a docelowo nawet o 15proc. – powiedział
Andrzej Wójcik, wiceprezes Zarzàdu
ds. rozwoju i sprzeda˝y PUHIT S.A.
Portos do tej pory nale˝ał do ogólnopolskiej sieci hoteli dla biznesu. Oficjalna gala dla ok.140 goÊci odbyła si´
20.paêdziernika w odnowionej restauracji hotelowej. Jak poinformowała Saija Kekkonen, dyrektor zarzàdzajàca na
Finlandi´, kraje bałtyckie i Polsk´, w listopadzie w Warszawie odb´dzie si´
uroczyste dołàczenie hotelu Poleczki
do sieci Best Western. MC

