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Stawiamy na agentów
Kaan Ergun, dyrektor generalny Coral
Travel Wezyr Holidays, podkreśla, że mijający sezon był trudny. Firma ciągle stawia
na współpracę z agentami. strona 4

Sun&Fun zmienia partnera

Turystyka w Polsce
jest niedoceniana

Biuro nawiązało współpracę z nowym kontrahentem w Egipcie. Branża krok
ten komentuje mało przychylnie i sugeruje, że pozornie prosty zabieg biznesowy, może mieć głębsze dno. Prezes Sun&Fun plotkom zaprzecza.

Przedstawiciele organizacji turystycznych, ministerstwa i polityki rozmawiali
o problemach i przyszłości turystyki. Narzekali na rozproszenie w zarządzaniu turystyką, kwestie prawne, niedostępność
komunikacyjną atrakcji turystycznych
oraz niewystarczające środki na
promocję. STRONA 7

Marzena German

BIURA

Nev Dama wchodzi
na polski rynek
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DEBATA

hoć nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem nie powinno
mieć dla konkurencji i
sieci sprzedaży żadnego
znaczenia, to po upadku Alfa Star
każde posunięcie związane ze zmianami w destynacjach, szczególnie w
tych uważanych za priorytetowe z
punktu widzenia touroperatora, budzi podejrzenia. Sun&Fun Holidays
do tej pory współpracował z Abanoub Travel, ale właśnie podjął decyzję o związaniu się z innym
egipskim touroperatorem, Bright
Sky. Firma jest właścicielem popularnych u nas hoteli z sieci Sunrise.
Informacja o zerwaniu współpracy z Abanoub Travel wywołała w
branży plotki na temat odejścia z
Sun&Fun egipskich wspólników. –
Nie wolno mylić zmiany kontrahenta z wycofaniem się z firmy udziałowców. Abanoub Travel nigdy nie
miało żadnych udziałów w
Sun&Fun Holidays – mówi Semir
Hamouda, prezes Sun&Fun Holidays. – Żaden udziałowiec nie wycofał się też z prowadzonej przeze
mnie firmy, niezmieniona pozostała też struktura udziałów – podkreśla kategorycznie Semir Hamouda.
Wśród wspólników wymienionych
w KRS znajdują się Voyages 2000,
firma z Tunezji, która posiada 125
udziałów o łącznej wartości 125 tys.
zł, Hamdi Hadj Hamouda, który
ma 5 udziałów o wartości 5 tys. zł,

Strategia firmy zakłada zdominowanie
polskiego rynku turystyki narciarskiej w
ciągu trzech lat. Nev Dama, od dwóch lat
należąca do grupy Fischer, to marka zajmująca się głównie sprzedażą zimowych
pakietów wyjazdowych. STRONA 9

PIT

Prezes odpowiada
na felieton Rosseta
Z ogromnym zdumieniem przeczytałem
ostatni felieton Tomasza Rosseta opublikowany na łamach „WT”. Uważam, że w
złym stylu jest wykorzystywanie roli felietonisty, by uprawiać na łamach prasy
krytykanctwo wobec byłego pracodawcy
– pisze Paweł Niewiadomski. STRONA 6

Obroty Sun&Fun
osiągane w latach 2012-2014,
w milionach złotych

203,22

2012

SONDA

224,28

215,72

2013

Bright Sky nowy partner Sun&Fun jest właścicielem popularnych u nas hoteli z sieci Sunrise.
2014

Źródło: Touroperatorzy Ranking 2015

Semir Ben Hadj Hamouda, posiadający 224 udziały o wartości 224
tys. zł, Bassem Monir Hamdy Nassif Iskander z 42 udziałami o wartości 42 tys. zł i Wael Monir Hamdy
Nassif Iskander z 44 udziałami o

wartości 44 tys. zł. Semir Hamouda
wyjaśnia, że Egipcjanie nie są w
Sun&Fun Holidays wspólnikami z
ramienia Abanoub Travel, choć rzeczywiście posiadają kilkuprocentowe udziały w tej ostatniej firmie.
Prezes Sun&Fun zapewnia, że
do zmiany partnera w Egipcie przymierzał się już od kilku miesięcy. –
Firma Abanoub Travel straciła naj-

ważniejszych partnerów z różnych
rynków światowych i stała się przez
to mało efektywna. Nieprawdą natomiast jest, że mamy wobec niej jakiekolwiek zobowiązania finansowe
– zapewnia Semir Hamouda. Prezes Sun&Fun wyjaśnia, że z Bright
Sky zamierza współpracować z
uwagi na wspomnianą sieć jedenastu hoteli Sunrise.

Dyrektywa w Parlamencie Europejskim
Rada Unii Europejskiej zaakceptowała projekt dyrektywy w sprawie usług turystycznych.
Magdalena Szadkowska

R

ada Unii Europejskiej
przyjęła stanowisko w
pierwszym czytaniu w
sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie imprez turystycznych i
powiązanych usług turystycznych. Podtrzymuje ona kompromisowy
projekt
dyrektywy
wynegocjowany 5 maja br. przez

Parlament i Radę UE i następnie
przyjęty przez Radę UE na posiedzeniu 28 maja 2015 roku. Stanowisko Rady zostanie dalej
przekazane do Parlamentu Europejskiego, który pod koniec
października br. zamierza zatwierdzić je bez poprawek. Jeśli
Parlament rzeczywiście przyjmie
kompromisowy projekt dyrektywy, wejdzie ona w życie i rozpocznie się proces wdrażania jej

przepisów do prawa krajowego.
Każde państwo członkowskie będzie miało dwa lata na ich implementację. Dyrektywa będzie
miała charakter harmonizacji,
oznaczający, że kraje nie będą
mogły wprowadzić przepisów
bardziej lub mniej surowych od
tych zawartych w dokumencie.
Ma ona ułatwić przedsiębiorcom
świadczenie usług za granicą.
Głównym jej celem jest objęcie

zakresem różnych form imprez i
usług turystycznych, w tym także
tych, które oferowane są online,
a które obecnie nie wchodzą w
zakres dyrektywy (tzw. pakiety dynamiczne). Z jej zakresu wyłączono natomiast podróże służbowe
oraz pakiety organizowane na zasadzie non-profit. Kolejnym krokiem będzie głosowanie w PE
oraz publikacja w dzienniku urzędowym UE do końca tego roku.

Czy nierównoważność umów to
problem dla agenta?
Robert Kuchmacz: Tak. Kilka lat temu
umowy były sprawiedliwe i niejednostronne, teraz touroperatorzy zmieniają je
na niekorzyść agentów. Niektórym się widocznie wydaje, że więcej osiągną w ten
sposób, ale to są krótkowzroczne działania. Dążeniem OSAT-u powinno być doprowadzenie do tworzenia sprawiedliwych umów agencyjnych, zapewniających uczciwą współpracę. STRONA 8

2 W NUMERZE
15

Klienci wolą
porównać ofertę

Oferta wczesnej rezerwacji
z każdym rokiem pojawia się
na rynku coraz prędzej.

SYLWETKA
Rafał Buczak
strona 20

Patrzę na branżę
nie tylko z pozycji
dużego organizatora, ale dostrzegam
także potrzeby
pozostałych jej
podmiotów.
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Przewozy zostaw
specjalistom

Własna baza autokarowa nie
dla wszystkich jest dobrym
rozwiązaniem.

Regiony

Destynacje

Czytaj też

Opolskie rozwija swoje produkty

Ski amadé z ofertą dla narciarzy

Niemiecki touroperator Alltours zorganizował akcję pomocy dla uchodźców przebywających na wyspie Kos.

Za podstawę sukcesu regionalnych atrakcji turystycznych uczestnicy opolskiego
Kongresu Turystycznego uznali współpracę
biznesu z samorządem. W czasie konferencji zorganizowanej przez Opolską ROT, POT
oraz Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
odbyło się szkolenie „Wiedza, produkt,
współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”. Towarzyszył mu wybór najlepszych
produktów turystycznych opolskiego, które nagrodzono Certyfikatami OROT. Był to
regionalny etap konkursu krajowego na
Certyfikat POT. strona 10

Interaktywne gogle narciarskie, najwyżej
położony targ żywności w Alpach oraz promocje cenowe – to tylko najważniejsze nowości zaprezentowane w Warszawie przez
przedstawicieli austriackiego zrzeszenia
pięciu alpejskich regionów Ski amadé. Prezentację poprowadzili dyrektor zarządzający regionu dr Christoph Eisinger oraz
dyrektor Franz Neturner. Ski amadé jest
największym związkiem narciarskim w Austrii (pięć alpejskich regionów: Salzburg
Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein,
Hochkönig oraz Grossarltal). strona 11

GLOBalnie w nowym miejscu

Włochy: jest dobrze, mogło być lepiej

Najbliższa edycja targów GLOBalnie 2016,
która planowana jest na 18 – 20 marca
2016 r. tym razem odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym
w Katowicach, a nie jak dotychczas w
Centrum Targowym Fair Expo. Nowa lokalizacja ma rozszerzyć ofertę targów, zwiększyć liczbę wystawców, a tym samym
przyciągnąć turystów. Międzynarodowe
Centrum Kongresowe to obiekt połączony
z katowickim Spodkiem. strona 10

Wzrósł ruch turystyczny, jednak specjaliści
z branży skarżą się na brak spójnego planu
rozwoju turystyki, który nie pozwala w całości wykorzystać potencjału turystycznego Włoch. Miniony sezon był pomyślny
dla ojczyzny Dantego – według szacunków
zawartych w raporcie IEA „Turismo Italia
2015” był to najlepszy okres od początku
2008 roku. Między czerwcem a wrześniem
Włochy odwiedziło o 2,5 proc. turystów
więcej niż rok temu. strona 11

Światowa Rada Podróży i Turystyki
przeprowadziła badania rynku, z
których wynika, że wzrost wskaźnika
PKB Czarnogóry wyniósł 8,1 proc., co
czyni ją najszybciej rozwijającym się
europejskim kierunkiem turystycznym.
Znamy wyniki europejskiego etapu
World Travel Awards. W 22. edycji
konkursu WTA, nagrody zdobyli
TUI Group jako najlepszy touroperator,
Carlson Wagonlit Travel – najlepszy
agent.

PORADNIA

NIETRZEŹWEGO WYCHOWAWCĘ ZWOLNIĆ NATYCHMIAST

MONITORUJ RUCH
NA SWOJEJ STRONIE

Odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu pociąga za sobą odpowiedzialność także organizatora imprezy, której przelot jest
elementem. Rozporządzenie (WE) nr
261/2004 nakłada na przewoźników obowiązki w przypadku problemów z lotem,
które polegają na zapewnieniu posiłków,
ewentualnego noclegu lub wypłacie odszkodowania. strona 21

W umowie z wychowawcą lub w zakresie
obowiązków należy wskazać, że spożywanie alkoholu lub przyjmowanie jakichkolwiek innych środków odurzających podczas sprawowania opieki nad dziećmi w
trakcie wyjazdu jest całkowicie zabronione
oraz że stwierdzenie takiego zdarzenia jest
podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy z wychowawcą. strona 21

Analiza zainteresowania stroną www
oraz monitoring opinii na temat firmy
pojawiających się w Internecie
pomagają poszerzyć krąg klientów,
lepiej dostosować treści do ich
potrzeb i na bieżąco reagować na
wizerunkowe problemy. W ostatnich
latach Internet stał się dla wielu osób
prawdziwą wyrocznią. strona 22

INDEKS OSÓB
Adamski Krzysztof ..........................................10
Andryszak Marek ............................................15
Bachen Joanna ...............................................10
Banasik Włodzimierz..................................12, 13
Bieńkowska Elżbieta ..........................................6
Bocca Bernabò ................................................11
Boczarowski Andrzej .......................................10
Buczak Rafał ...................................................24
Budzich Maciek ...............................................22
Cukrowski Paweł .............................................10
Czapla Tomasz ..........................................18, 19
Dąbrowska Alicja ......................................12, 13
Dewor Daria ....................................................12
Dudziński Adam ................................................9
Eisinger Christoph............................................11
Ergun Kaan .......................................................4
Fidan Erdem ......................................................8
Fiderewicz Zbigniew ........................................23
Franceschini Dario ...........................................11
Frączyk Zbigniew .......................................12, 13
Ganczarek Tomasz ..........................................11
Górka Emilia Beata...........................................12
Green Harriet .....................................................6
Grus Jolanta ....................................................23
Grzeszczak Sandra ..........................................23

Podstawą jest
pomysł. I to
dobry, taki,
który odpowiada
potrzebom
docelowej grupy
odbiorców.

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła
TeH2O w Bydgoszczy otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Destination
of Sustainable Cultural Tourism 2015”.

ZA OPÓŹNIENIA LOTU MOŻE
ODPOWIADAĆ ORGANIZATOR
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Życie organiz

Od przyszłego roku londyńskie targi
World Travel Market będą trwały
trzy, a nie jak do tej pory, cztery dni.
Skrócenie targów ma wpłynąć na niższe koszty uczestnictwa w imprezie.
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Ewa Kubaczyk,
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystycznych”

OKIEM EKSPERTA

Róża a duch
Co roku na konkurs Róża Regionów napływają
materiały o różnym
charakterze. Odnoszę nieodparte
wrażenie, że ich
pomysłodawcy
i autorzy myślą
zbyt tradycyjnie.
Alicja Dąbrowska,
dziennikarka
„Gazety Wyborczej”

PRAWO

TOUROPERATORZY

Interpretacja ministerstwa w sprawie VAT uchylona. WSA w Warszawie
nie podzielił stanowiska Dyrektora Izby
Skarbowej odnośnie obowiązku w podatku VAT od zaliczek przyjmowanych przez
biuro na podstawie szacunkowej marży.
strona 7

Neckermann odświeża wizerunek.
Słoneczne Serce – Neckermann Polska
po 20 latach zmienia swoje logo. Znak
firmowy to nie jedyna nowość, touroperator zaczyna w niecodzienny sposób
szkolić agentów ze swojej oferty.
strona 9

atora to nie jest bajka
O

rganizacja jakiegokolwiek wydarzenia, imprezy, konferencji czy nawet bankietu – nie jest tak prosta, jak na pierwszy rzut oka mogłoby
się wydawać. Owszem, też i nic aż tak wielkiego, żeby miało to jakiegokolwiek organizatora zniechęcić. Ale…
Podstawą jest pomysł. I to dobry, taki, który odpowiada potrzebom docelowej grupy odbiorców. Pomysł niebanalny i równocześnie głęboko merytoryczny, choć to już zależy od charakteru imprezy. Następnie pomysł
należy przekształcić w realny program, wybrać miejsce, czas, prelegentów,
partnerów i… dalej już tylko czeka mnóstwo pracy – nużącej, czasochłonnej i często frustrującej – aby każdy z drobnych elementów złożył się w dopracowaną w każdym szczególe całość.
Niezależnie od tego jak dobre mniemanie ma o sobie organizator – a musi mieć, skoro jest przekonany, że potrafi zorganizować event lepszy od poprzednich – powinna go cechować również pokora wobec odbiorców.
Dlatego każdy rozsądny organizator nie odrzuca wsparcia, zwłaszcza intelektualnego. Ba, za takową współpracę, pomysły, sugestie jest wdzięczny
i chętnie ją przyjmuje. Gorzej, gdy partnerzy, wbrew oczekiwaniom, nie
spieszą do bliższej współpracy, za to pierwsi są do krytykowania tego,
z czym nawet bliżej nie mieli okazji się zapoznać.
Oj, niewdzięczna to praca ta organizacja. Bo nawet, jeśli impreza odbędzie się bez większych zgrzytów, program zrealizuje się w 100 procentach
oraz uda się przewidzieć wszystkie nieprzewidziane wypadki, to nikt organizatora za to po główce nie pogłaszcze. Wprost przeciwnie, musi się on liczyć z głosami krytyki. A to dyskusja nie przebiegała tak, jak któryś
z uczestników sobie to wyobrażał, a to catering nie był tak smaczny… Argument, że można było zorganizować całą imprezę dużo lepiej, jest nie do
obalenia – i jako mało konkretny zawsze trafia w cel.
I może właśnie dlatego na każdym etapie przygotowania imprezy, eventu, konferencji potrzebna jest dyskusja, która wyjaśnia wątpliwości, usuwa
nieporozumienia, buduje lepszą współpracę. Gorzej, gdy takiej bezpośredniej wymiany myśli brak, a partnerzy swoje niezadowolenie okazują za plecami organizatora. No, bo co to za partnerzy, skoro wkładu żadnego nie
wnoszą, a potem mają pretensje, choć do wyjaśnienia ich twarzą w twarz
specjalnie się nie spieszą.

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

h czasu
Z

a nami kolejna, siódma już edycja konkursu Róża Regionów, na najlepszy produkt do komunikacji z klientem w regionach. Wyniki poznamy za jakiś czas. Ale jako członek jury pozwolę sobie skreślić kilka
uwag na gorąco, zapoznawszy się z tegorocznymi zgłoszeniami.
Co roku na konkurs napływają setki materiałów o różnym charakterze
– stąd i trzy różne kategorie do oceny. W swoim przekazie są dosyć podobne (w końcu wszystkim chodzi o to samo: o promocję swoich okolic i przyciągnięcie jak największej liczby gości i turystów), choć przybywa form
elektronicznych – płyt CD i aplikacji. Jednak dominują albumy i foldery, plany i mapy, kalendarze i miniksiążki kucharskie... Odnoszę nieodparte wrażenie, że ich pomysłodawcy i autorzy myślą nazbyt tradycyjnie. Wielu nadal
podąża utartym szlakiem, efektem czego są nieśmiertelne pamiątkowe albumiska, grube i ciężkie, wręczane przy okazji wizyt znaczącym gościom czy
trzymane na pamiątkę – pożytku z nich większego nie ma, jak tylko kronikarski. Cóż z tego, że zdjęcia piękne – nie da się z tym podróżować.
Przyglądając się kandydatom do Róży Regionów, wciąż czuję niedosyt
nowości. Przecież na naszych oczach Polska diametralnie się zmienia, z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc. Kuszenie smakołykami i zabytkami już nie wystarczy. Marzą mi się np. tuziny nowych miniprzewodników,
ot choćby z niedawno wytyczonymi trasami rowerowymi w mało znanych
okolicach, czy z zabytkami architektury przemysłowej, do niedawna traktowanymi po macoszemu, a dziś rewitalizowanymi. Albo foldery z budowlami użyteczności publicznej, które błyskawicznie zyskują status nowych ikon
architektury – jak centra muzyczne, domy kultury, muzea. Czy też minikalendaria nowych festiwali i przeróżnych regionalnych świąt, których przybywa jak grzybów po deszczu, z uwzględnieniem maleńkich wiejskich
muzeów i izb pamięci. Wydawnictwa takie mogłyby być kieszonkowe, ale
konkretne, z dobrymi mapami i opisami atrakcji.
Liczę, że może za rok, przy okazji VIII edycji Róży Regionów takie nowinki znajdą więcej zrozumienia i entuzjastów gotowych je zaprezentować.

Z DRUGIEJ STRONY

KALENDARIUM

W stronę słońca

Październik
15.10.2015 – wręczenie wyróżnień w konkursie Róża Regionów, Tour Salon, Poznań,
organizator: „WT”, www.wiadomosciturystyczne.pl

W

prawdzie lato
już się skończyło, ale jego
symbol – słońce – pozostaje z nami przez cały
rok. I nie tylko wysoko
na niebie, ale też bardziej przyziemnie, w
symbolice stosowanej
przez biura podróży.
Pojawia się w ich nazwach, jak chociażby
Sun&Fun, Słoneczne
Wakacje czy Dotyk
Słońca, w hasłach reklamowych – „w stronę
słońca”, „wakacje pełne
słońca”, a także w logotypach. Chociaż ostatnio Rainbow Tours
zdecydowało o rezygnacji z dotychczasowego logo ze słoneczkiem, ale proponowana literka „R” ma
złocistożółty kolor, a co
najważniejsze jest okrągła i pulchna, co wyraźnie sugeruje dobrą
koniunkturę. Neckermann w swoim nowym
znaku graficznym także
uwzględnił słoneczko.
Słoneczne serce to podobno symbol dobrej i
Tomasz Rosset,
szerokiej oferty dla
ekspert turystyczny
wszystkich turystów, a
nie tylko, jak sądzili niektórzy, propozycja wczasów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów kardiologicznych. Miejmy więc nadzieję, że słońce
będzie przyświecać polskiej turystyce i to nie tylko w letnim sezonie. Czy to znaczy, że w przyszłości unikniemy takich przypadków jak Sky Club czy Alfa Star? Zapewne nie, ponieważ nawet
przy słonecznej pogodzie takie się zdarzają. Po prostu plamy na
słońcu.

Słońce pojawia się
w nazwach biur, jak
chociażby Sun&Fun
czy Słoneczne
Wakacje, w hasłach
reklamowych, a także
w logotypach.

W obiektywie

15-17.10.2015 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon, Poznań,
organizator: MTP,
www.tour-salon.pl
16.10.2015 – Bal Turysty dla
absolwentów z okazji obchodów Jubileuszu 40-lecia Wydział Turystyki i Rekreacji,
Poznań, organizator: AWF w
Poznaniu, www.awf.poznan.pl
16-18.10.2015 – Konferencja
Naukowa „Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych
w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej”, Lublin, organizator: Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza im.
Wincentego Pola w Lublinie,
wssp.edu.pl
20.10.2015 – II edycja Konferencji Skandynawskiej Turystyki Medycznej podczas
targów SENIOR, Sztokholm,
Szwecja, organizator: Numera Mässor, medicaltourismconference.se
26-28.10.2015 – Workshop turystyki przyjazdowej INcoming Poland, Gdańsk,
organizator: Pomorska ROT,
incomingpoland.amberexpo.pl
Listopad
2-5.11.2015 – Targi WTM 2015
– World Travel Market, Londyn, Wielka Brytania, organizator: Reed Travel Exhibitions,
wtmlondon.com
4-5.11.2015 – IX Ogólnopolska
Konferencja „Kultura i Turystyka – wokół wspólnego stołu”, Łódź, organizator: ROT
Woj. Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
oraz Organizacja Public Relations Image Group, konferencja2015.rotwl.pl

WAŻNE TERMINY
MINĄŁ TERMIN
25 września 2015 – minął
termin zgłoszeń dla wystawców na 23. MTT TT Warsaw,
www.ttwarsaw.pl.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Wystrzałowe powitanie w średniowiecznym stylu. Na IX Mazowieckim
Sejmiku Turystycznym w Pułtusku gospodarz miejsca Jerzy Rosa,
dyrektor Domu Polonii mieszczącego się w murach zamku, przywitał gości zgodnie z dawnym zwyczajem: potrójną salwą z armat oraz
kieliszkiem wyśmienitej miejscowej nalewki. SMA

5 listopada 2015 – w ramach
XII Forum Polsko-Rosyjskiego
„Eto Polsza!” odbędą się
warsztaty poświęcone promocji atrakcji turystycznych regionu Warmii i Mazur,
Worliny k/Olsztyna, organizator: POT, www.pot.gov.pl.
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PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI

Biznes tworzymy razem

Kaan Ergun, dyrektor generalny Coral Travel Wezyr Holidays podkreśla,
że mijający sezon był trudny i pełen zmian. Firma, zarówno przez system
prowizji, jak i strategię działania ciągle stawia na współpracę z agentami.

Nadal, jako jeden
z niewielu już
na rynku
touroperatorów
stawiamy na
agentów, którzy
generują 80 proc.
sprzedaży
i właśnie pod
ich kątem
tworzymy
strategię firmy.
Mamy świadomość, że biznes
tworzymy razem.

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

OSTATNIE ROZMOWY WT
• Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wice-

prezes POT, Marek Migdal,wiceprezes Zachodniopomrskiej ROT
„Budujmy system od dołu“
• Jasmin Taylor, prezes JT Touristik,
„Nasz sukces to agenci”
• René Herzog, dyrektor operacyjny
DER Touristik, „Konkurujemy portfolio”
• Artur Rezner, kierownik działu handlowego i marketingu TUI Poland,
Marek Kamieński, właściciel Mag-Mar, „Istnieją granice marketingu ”
• Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum
Badań nad Terroryzmem, „Budujmy
system ostrzeżeń”

Jak minął tegoroczny sezon letni?
Łatwy nie był, ale z pozytywnym wynikiem na
końcu. To był sezon ciągłych zmian. Co prawda
Coral Travel Wezyr Holidays (CTWH) nie ma
rozbudowanej oferty do Tunezji, więc tamtejsze
wydarzenia nas nie dotknęły bezpośrednio, ale
miały swoje reperkusje w całym sezonie. Z kolei
zmienność sytuacji w Grecji, ekonomiczna i imigracyjna, do tego polityczne działania w Turcji
spowodowały ogólną niepewność wśród klientów. Ostatecznie tegoroczny wzrost po stronie
przychodów i liczby klientów będzie niższy niż
zakładaliśmy i zamknie się na poziomie około
8 procent. Ale wynika to też ze zwiększonych tegorocznych inwestycji. W tym roku otworzyliśmy kilka salonów własnych, w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy trzy, do końca roku otworzymy
kolejne trzy, tak by w grudniu 2016 r. funkcjonowało ok. 25 salonów sprzedaży pod marką
CTWH. Większość z nich to salony własne, niektóre to franczyza, z czego większość zlokalizowana jest w centrach handlowych.
Agenci boją się, że powtórzy pan strategię innych touroperatorów, szczególnie, że otwieracie
salony w dobrych centrach handlowych.
Strategia naszej firmy jest dostosowana do polskich warunków rynkowych. Klienci zwracają
się w stronę znanych marek touroperatorskich,
szukają ich często właśnie w centrach handlowych, a jako jeden z największych organizatorów w Polsce musimy za tym trendem podążać.
I tak, moim zdaniem, w tym względzie nie wyprzedzamy konkurencji. Jednak zanim powstanie salon firmowy w danym centrum najpierw
proponujemy tam franczyzę naszemu agentowi
jako partnerowi w tym regionie. Jeśli nie jest zainteresowany, otwieramy salon własny. To samo
odnosi się do sprzedaży internetowej. Choć nasz
system sprzedaży online powstał kilka lat temu,
nie promujemy tej formy zakupów. Jednocześnie nie możemy udawać, że sprzedaż online nie
istnieje, dlatego nasi autoryzowani agenci otrzymali system rezerwacji oferty CTWH online, ale
realizowanej przez biuro agencyjne. Podążamy
za trendami rynkowymi, cały czas patrząc przez
pryzmat współpracy z siecią agencyjną. I nadal,
jako jeden z niewielu już na rynku touroperatorów stawiamy na agentów, którzy generują 80
proc. sprzedaży i właśnie pod ich kątem tworzymy strategię firmy. Mamy świadomość, że biznes tworzymy razem.
A agenci narzekają na obniżone prowizje i na
nierówne zapisy w umowach agencyjnych.
Zapisy w umowach wynikają z ustawy o usługach turystycznych. Niestety agent nie ma,
zgodnie z nią, żadnych obowiązków wobec
klienta. To touroperator jest odpowiedzialny za
wszystko. Zarówno za jakość produktu, jak i za
obietnice złożone przez agenta klientowi, ale też
za jego błędy. Dopóki w ustawie nie pojawią się
zapisy, które nałożą na agenta częściową odpowiedzialność wobec turystów, dopóty touroperatorzy będą musieli zabezpieczać się przed
niebezpieczeństwami wynikającymi z tej sytuacji i stosować odpowiednie zapisy w umowach
agencyjnych. Proszę mnie źle nie zrozumieć,
większość agentów rzetelnie wykonuje swoją
pracę, ale niestety nie wszyscy.
A co z prowizjami? Czemu nie płacicie wynagrodzenia od imprez anulowanych?
Nasze prowizje są jednymi z wyższych na rynku. W tym roku obniżyliśmy limity sprzedaży do
40 proc. zeszłorocznego poziomu. Stworzyliśmy
bardziej motywujący system, każdy kolejny
przekroczony próg obrotu daje wyższą prowizję.
Na początku agenci protestowali, pod koniec sezonu okazuje się, że system się sprawdził. Przy
anulacjach nie możemy płacić wynagrodzenia,
bo ustawa mówi, że wolno nam obciążyć klienta

tylko faktycznie poniesionymi kosztami wynikającymi z jego rezygnacji. Prowizja agenta w
świetle prawa nie jest takim kosztem. Ale słuchamy sieci sprzedaży, dlatego i ta kwestia będzie jeszcze weryfikowana.
Nie uważa pan, że powinniście takie rzeczy wyjaśniać agentom?
Misją touroperatora nie jest szkolenie agentów
z przepisów prawa, ubezpieczenia, itp. Organizujemy wiele webinariów, prezentacji, uczymy
naszego produktu, omawiamy zasady współpracy, starając się ją maksymalnie usprawnić. Szkolenie z ustawy o usługach turystycznych to
raczej rola stowarzyszeń branżowych. To one
powinny zadbać o to, żeby ich członkowie byli
świadomymi przedsiębiorcami, podnosić jakość
usług, prowadzić audyty wewnętrzne, by klient
miał pewność, że korzysta z usług profesjonalisty. Myślę, że dla wszystkich stowarzyszeń istnieje jeszcze duże pole do rozwoju.
A propos rozwoju, w jakim kierunku pójdzie
CTWH? Czy w kontekście bieżących wydarzeń
nadal będzie pan stawiał na Turcję?
Turcja to nasza specjalność i będziemy ten kierunek rozwijać. Od przyszłego roku wprowadzamy loty do Izmiru. Ale stawiamy też na inne
kraje. Tworzymy tam należące do OTI Holding
własne biura Odeon, obsługujące naszych gości
na miejscu, ostatnio powstały one w Grecji i w
Hiszpanii. Właśnie te destynacje zajmą dużą
część przyszłorocznego produktu. Będą to dodatkowe hotele i loty z kolejnych portów regionalnych. Również Bułgaria zostanie
urozmaicona w nowym sezonie. Taki rozwój to
odpowiedź na potrzeby klientówć.

Wygląda na to, że Holding OTI rozwija się na
rynkach europejskich. Tymczasem niektórzy zastanawiają się, jaka jest jego kondycja w związku z trudną sytuacją w Rosji.
Prawdą jest, że rosyjski rynek odnotował spadek
sprzedaży w obecnym sezonie. Szacuje się go na
ok. 28 proc., ale obrót Coral Travel Rosja
zmniejszył się o ok. 12 – 15 proc., czyli o połowę
mniej niż cały rynek zorganizowanej turystyki
wyjazdowej w Rosji. W Rosji mocno zaznacza
się również trend do spędzania wakacji we własnym kraju, dlatego Coral Travel otworzył też
oddział turystyki krajowej. Spadek sprzedaży
rosyjskiej spółki nie wpływa na CTWH i nie stanowi zagrożenia dla Holdingu OTI. Dodam, że
OTI Holding współpracuje z 56 destynacjami
i nigdzie nie ma żadnych zadłużeń, ani żadnych
kłopotów. Podobnie Wezyr Holiday Service wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań, w
tym również w zakresie prowizji dla sieci sprzedaży agencyjnej, które regulowane są na bieżąco, bez zaległości. Jesteśmy stabilni finansowo.
Rozmawiała Marzena German

CURRICULUM VITAE
Kaan Ergun urodził się w 1963 r. w Turcji. Studia
ukończył na Uniwersytecie w Stambule. Doświadczenie
w branży turystycznej zdobywał pracując początkowo
w biurze turystyki przyjazdowej w Turcji, a następnie w
firmie touroperatorskiej w Moskwie. Od 2004 r. pełni
funkcję dyrektora generalnego Coral Travel Wezyr
Holidays (wcześniej Wezyr Holidays Service). Kaan
Ergun jest żonaty, ma dwóch synów.
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6 BRANŻA TURYSTYCZNA
NIEMCY

Alltours wspiera
uchodźców
Niemiecki touroperator Alltours
zorganizował akcję pomocy dla
uchodźców przebywających na
greckiej wyspie Kos. W Niemczech
przeprowadzona została zbiórka
darów – kilkaset kilogramów
ubrań zostało przewiezionych następnie na wyspę przez linię lotniczą Air Berlin. Na miejscu ich
dystrybucją zajmowali się przedstawiciele Alltours oraz członkowie organizacji pozarządowej
„Kos Solidarity”. – Chcieliśmy pomóc uchodźcom szybko i efektywnie – skomentował akcję szef
touroperatora Willi Verhuven. Koordynowaniem akcji na miejscu
zajął się jego przedstawiciel Nicole
Hönle. BB

Targi WTM
krótsze o dzień
Od przyszłego roku londyńskie targi World Travel Market będą trwały trzy, a nie jak do tej pory, cztery
dni. Skrócenie targów ma wpłynąć
na niższe koszty uczestnictwa
w imprezie, o co walczyła branża.
Zainteresowanie imprezą w ciągu
ostatnich pięciu lat wzrosło
o 20 procent. W tym roku targi odbędą się w dniach 2 – 5 listopada,
a według POT cena pakietu ma
wynieść ponad 16 tys. brutto.
Opłata rejestracyjna wynosi
680 zł. MS

Nowa marka
Polskiego Busa
Przewoźnik wprowadza do swojej
oferty osiem nowych linii i dodaje
17 miast do istniejącej już siatki
połączeń. Nowością jest szczególnie nowa trasa międzynarodowa
z Warszawy do Tallinna przez Białystok, Wilno i Rygę. Ponadto
wprowadził nową markę Polski
Bus Gold, która obsługuje wybrane kursy do Wrocławia i Krakowa.
Busy nowej marki będą wyposażone w komfortowe fotele, więcej
miejsca na nogi i darmowe wi-fi,
a klientom będzie oferowany profesjonalny catering. SMA

Rainbow bez
Tours
Biuro zaprezentowało odświeżony wizerunek. Symbolem
zmian staje się litera R oraz skrócona nazwa Rainbow. W letniej
ofercie Rainbowa pojawi się sporo nowości, a wśród nich Kokkino Nero na Riwierze Olimpijskiej
w Grecji. Będzie to najtańsza
oferta lotnicza na rynku, a ponieważ od lat przyjeżdżają tam Polacy, to w sklepach i restauracjach
mówi się po polsku. Rainbow będzie nadal rozwijał koncept własnej sieci hotelowej White Olive
Hotels. MG

Czy branża rzeczywiście jest ważna
O tym, jak turystyka jest ważna dla
gospodarki, mówią wszyscy. Nie
wszyscy jednak z tą tezą się zgadzają.
Marzena German

E

lżbieta Bieńkowska,
komisarz UE ds. rynku
wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP mówi, że
turystyka to jedna z gałęzi, którą
zajmuje się podległa jej komisja. –
Staramy się zawsze mówić o turystyce jako o ważnej gałęzi gospodarki, która nie powinna kojarzyć
się tylko z corocznym wypoczynkiem, ale także z miejscami pracy,
ze wzrostem PKB, z usługami, które są nieodzownie powiązane
z turystyką – mówi Elżbieta Bieńkowska w swoim wystąpieniu z
okazji podsumowania projektu
„Wzrost adapcyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
przez zarządzanie strategiczne”
realizowanego przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan. Bieńkowska
dodaje, że w Europie ten sektor zatrudnia prawie 12 milionów osób,
zwłaszcza młodych ludzi i odpowiada pośrednio i bezpośrednio za
9 proc. europejskiego PKB. – Turystyka oddziałuje na inne sektory
gospodarki, takie jak przemysły
kreatywne, budownictwo, przemysł stoczniowy czy handel detaliczny. Polska jest znakomitym
przykładem sukcesu na skalę europejską. W 2014 r. około 25 milionów turystów przebywało w
polskich obiektach noclegowych.
Jest to wzrost o 60 proc. w ciągu
ostatnich 10 lat – informuje komisarz. Bieńkowska dodaje, że pozycja naszego kraju na światowym
rynku turystycznym umacnia się, a

TURYSTYKA PRZYJAZDOWA NA ŚWIECIE W ROKU 2014

według UNWTO zajmujemy 17
miejsce na świecie pod kątem międzynarodowych przyjazdów turystycznych. Komisarz przypomina,
że w 2004 r. Polacy wydali 4,6 miliarda euro w związku z podróżami zagranicznymi, a w 2013 r. było
to już 8,6 miliarda.

Alternatywa dla biednych

Takie liczby powinny cieszyć i
być powodem do dumy, ale Henryk
Handszuh, były dyrektor departamentu ds. rynku Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO),
zwraca uwagę, że przekonanie o
gospodarczym i społecznym znaczeniu turystyki, na które tak chętnie powołuje się zarówno sama
branża jak i politycy, może być dyskusyjne. – Turystyka, w domyśle zagraniczna, ma być alternatywą i
gospodarczym zbawieniem dla
biednych, nierozwiniętych krajów –
mówi Henryk Handszuh, ale dodaje, że może to też oznaczać, iż kraje
te nie mają zbyt wielkich alternatyw
ekonomicznych. Co więcej, gospodarka turystyczna tworzy również,
poza pożądanymi wielkościami
ekonomicznymi i bodźcami do
ochrony zasobów, także szereg zagrożeń, sprzeczności i stref konfliktowych. – Ostateczny wynik, jeśli
ma być pozytywny, nie zależy od
liczby turystów, czy przekroczeń
granicy, lecz od społecznej, gospodarczej i środowiskowej jakości
produkcji turystycznej, stosunków
własnościowych oraz od zarządzania turystyką – uważa Henryk
Handszuh. Ekspert przekonuje, że
turystyka, jako recepta gospodarcza
na rozwój nigdy nie może być doce-
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RUCH TURYSTYCZNY WG KONTYNENTÓW

1. W obu Amerykach zanotowano wzrost przyjazdów o 18 proc. (181 mln
turystów), co dało dochody rzędu 274 mld dolarów.
2. Europa – 582 mln turystów zagranicznych, którzy wygenerowali dochód
w wysokości 509 mld dolarów.
3. W Afryce zanotowano wzrost przyjazdów turystów zagranicznych o 5
proc. (w sumie 56 mln turystów), co dało dochód rzędu 36 mld
dolarów.
4. Bliski Wschód odwiedziło 51 mln turystów (wzrost o 5 proc.), dochody
z turystyki wyniosły 49 mld dolarów.
5. Azja i rejon Pacyfiku odwiedziło 263 mln turystów, co wygenerowało
obrót w wysokości 377 mld dolarów.
Źródło: UNWTO Tourism Highlights 2015

lowym, trafnie udanym i większościowym rozwiązaniem dla całego kraju, lecz jedynie dla
niektórych jego obszarów, miejscowości i dzielnic.

Dane poprawnie przeanalizowane

Henryk Handszuh przestrzega
też przed błędną interpretacją ogólnych danych statystycznych, które
przytaczane są również przez Światową Organizację Turystyczną. –
Dane o przekroczeniach granic poszczególnych krajów niekoniecznie
odzwierciedlają ciężar gatunkowy
ich gospodarki turystycznej i niecałkowicie dotyczą powszechnie
rozumianej turystyki oraz siły przy-

ciągania ich atrakcji turystycznych
– zaznacza ekspert. Co więcej, były
dyrektor w UNWTO tłumaczy, że w
ujęciu bezwzględnym, z większą,
bardziej dochodową turystyką przyjazdową mają do czynienia kraje o
rozwiniętej gospodarce i przy okazji dużym terytorium. Jednocześnie,
im bardziej rozwinięty i gospodarczo zróżnicowany kraj, tym mniejszy udział branży turystycznej w
tworzeniu PKB oraz odwrotnie, im
większy ciężar branży turystycznej,
tym kraj jest mniej zróżnicowany
gospodarczo i tym samym mniej
rozwinięty, a być może skazany na
permanentny niedorozwój.
Henryk Handszuh, komentując

POLEMIKA

PIT nie jest regulatorem rynku. Zabiera głos, gdy zagroż

Paweł Niewiadomski, prezes PIT, jest zdania, że Izba powinna zabierać głos w sytuacjach kryzyso

Z

ogromnym zdumieniem i
przykrością
przeczytałem
ostatni felieton Tomasza Rosseta opublikowany na łamach „WT”.
Uważam, że w złym stylu jest wykorzystywanie roli felietonisty, by
uprawiać na łamach prasy krytykanctwo wobec byłego pracodawcy.
Niemniej, zmuszony jestem odnieść
się do kilku zawartych w tym tekście
niesłusznych i nieuzasadnionych
stwierdzeń.
Przede wszystkim, kierowane
przez Autora pod adresem PIT zalecenie, aby w przedstawionej sytuacji
izba „siedziała cicho”, świadczy
o głębokim niezrozumieniu roli, jaką odgrywa ona na polskim rynku.
PIT powinna reagować i wypowia-

dać się właśnie wtedy, gdy zagrożony jest interes branży turystycznej.
A z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku bankructwa Alfa Star. PIT jest i powinna być
pierwszą instytucją, która bierze
wtedy na siebie konieczność odpowiadania na pytania dziennikarzy.
Ponieważ Autor felietonu występuje jako ekspert turystyczny, powinien wiedzieć, jaka była sytuacja tuż
przed upadkiem Alfa Star. Nie jest
żadną tajemnicą, że firma pozyskała w lipcu dużego inwestora, który
do ostatniej chwili zapewniał zarząd
i pracowników, iż umożliwi im prowadzenie działalności. Myślę, że jego nagła decyzja o wycofaniu Alfa
Star z rynku była zaskoczeniem nie

tylko dla mnie, dziwią więc pretensje Autora o to, iż nie przewidziałem
tego bankructwa.
Tym bardziej, że upadkiem Alfa
Star zaskoczony był nawet jego
ubezpieczyciel, firma ERV, która
wystawiła touroperatorowi gwaranPaweł
Niewiadomski: PIT nie ma
możliwości
kontrolowania
finansów zrzeszonych w niej
podmiotów gospodarczych.

cję. Jak wyjaśniła na łamach prasy
przedstawicielka ubezpieczyciela,
ERV wiedziało o złej sytuacji Alfa
Star, wierzyło jednak, że pozyskanie
inwestora pozwoli firmie na kontynuowanie działalności.
Autor stawia tezę, że Polska Izba
Turystyki „nie zrobiła nic” wobec
złej sytuacji Alfa Star. Tym samym
sugeruje, że po pozyskaniu przez firmę inwestora nadal można było
przewidzieć, iż touroperator zbankrutuje. Skoro dla Autora wiedza ta
była tak oczywista, mógł wykorzystać swoją działalność publicystyczną, by ostrzec klientów i branżę
przed tym, co nieuchronne. Z tego,
co mi wiadomo, nic takiego nie
uczynił, co każe przypuszczać, że

PERSONALIA

DESTYNACJE

Była dyrektor generalna Thomasa
Cooka, Harriet Green, zostanie szefem
jednego z działów amerykańskiego IBM.
Green niespodziewanie odeszła z Cooka
pod koniec 2014 roku. Pod jej rządami najstarsza agencja turystyczna świata uniknęła bankructwa.

Amerykanie i Rosjanie chętnie odwiedzają Unię. Niemal jedna trzecia
wszystkich turystów spoza UE, którzy
odwiedzili kraje UE w 2014 r. pochodziła ze USA i Rosji. Tak wynika z danych
opublikowanych przez Eurostat w czasie
Światowych Dni Turystyki.

dla gospodarki?
TURYSTYKA PRZYJAZDOWA
Z PODZIAŁEM NA ŚRODKI
TRANSPORTU
2%
kolej

5%
woda
39%
drogi
lądowe

54%
powietrze

Ponad połowa turystów skorzystała z podróży samolotem, 39 proc. wybrało
transport samochodowy lub autokarowy,
5 proc. podróżowało drogą morską, a 2
proc. koleją.
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ogólne dane statystyczne, podkreśla, że wcale nie prezentują one
liczby przekroczeń granicy w celach faktycznie turystycznych, podejmowanych na własny koszt lub
dofinansowanych z funduszy socjalnych. Tego typu podróże to mniej
więcej połowa globalnych wielkości
prezentowanych przez UNWTO.
Pozostałe składają się na wyjazdy z
konieczności, podyktowane obowiązkami służbowymi i podróże
prywatne związane z obsługą ruchów migracyjnych i innymi celami, jak choćby komercyjne leczenie.
– Oznacza to, że pod kątem optymalizacji ruchu turystycznego odpowiadającej każdej z tych motywacji

należy stosować inną politykę, inną
ofertę, inny marketing, inną analizę
i inne zarządzanie – konkluduje
Henryk Handszuh, dodając, że niestety nie istnieją statystyki, które pokazałyby poziom dochodów branży
i krajów pochodzących z poszczególnych celów podróży.
Henryk Handszuh podkreśla jednocześnie, że mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa stanowią niezwykle ważną część rynku turystycznego. W praktyce oznacza to, że ich
biznesowe powodzenie zależy od
umiejętności dopasowania się do
zmieniającego się otoczenia. A to,
że to ostatnie ulega stałej ewolucji,
czasem tak szybkiej, że aż zaskakującej, dziś nie podlega już dyskusji.
Dla turystyki oznacza to, między innymi, że te niewielkie przedsiębiorstwa muszą radzić sobie nie tylko z
gigantami, ale także z nową konkurencją wywodzącą się wprost z ekonomii współdzielenia (sharing
economy). W branży turystycznej
trend do powstawania firm z tej kategorii uwidacznia się chociażby
przez takie przedsiębiorstwa, jak
Uber, Airbnb. Henryk Handszuh
zwraca uwagę na fakt, że te podmioty to nie tylko konkurencja dla
małych i średnich przedsiębiorstwa, ale również wyzwanie dla systemu podatkowego i ochrony praw
konsumenta. W wielu europejskich
krajach, wymieńmy tu choćby
Francję, Hiszpanię, Niemcy odbywały się przeciw nim ostre protesty
ze strony różnych grup zawodowych. Z drugiej strony, według byłego dyrektora z UNWTO, małe i
średnie przedsiębiorstwa mają
pewne przewagi, które zasadzają
się chociażby na ich większej elastyczności w dostosowywaniu się
do szybko zmieniających się warunków, tendencji i zjawisk występujących na rynku, w tym w dotarciu do
grup docelowych, a także na nabyciu umiejętności w zarządzaniu.

żony jest interes branży
wych, takich jak np. upadek Alfa Star.
również on nie był w stanie przewidzieć rozwoju wypadków. A przecież paradoksalnie, Alfa Star, jako
notowana na New Connect, była
wszechstronnie monitorowana i
oceniana, bez dodatkowych starań
w tym kierunku ze strony PIT.
Ponadto, z żadnej wypowiedzi
izby nie sposób wywnioskować tego,
co sugeruje Autor, a mianowicie, że
PIT obarczyła MSZ winą za upadek
Alfa Star. Owszem, odnosiliśmy się
krytycznie do wydawanych przez
ministerstwo komunikatów, jednak
nasza negatywna opinia o nich znana jest już od marca tego roku. Gdyby Autor uważnie śledził stronę
internetową PIT, dostrzegłby, że nasze apele do Ministra Schetyny oraz

komentarze dotyczące systemu
ostrzeżeń ukazały się zanim Alfa
Star ogłosiła niewypłacalność.
PIT, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie jest regulatorem rynku. Nie
ma też możliwości kontrolowania finansów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Oczywiście,
można rozmawiać o tym, czy i w jaki sposób organizacje branżowe mogłyby tę rolę odgrywać. PIT
proponowała rozwiązania w tym
zakresie i zawsze chętnie weźmie
udział w takiej dyskusji, jeśli będzie
ona prowadzona w sposób merytoryczny i wolna od pustej, niczego
nie wnoszącej krytyki.
Paweł Niewiadomski, prezes PIT

DEBATA

Turystyka w Polsce wciąż nie jest
traktowana jak biznes
Spostrzeganie turystyki jako hobby wynika z jej przypisania do MSiT.
Bartek Borys

M

ało poważne traktowanie
turystyki, rozproszenie w
zarządzaniu nią, kwestie
prawne, niedostępność komunikacyjna atrakcji turystycznych – te
właśnie kwestie zostały uznane
przez uczestników debaty „Turystyka a rozwój gospodarczy Polski”,
zorganizowanej przez Instytut
Zmian, za istotne przeszkody w
rozwoju sektora turystycznego.
Debatę zainicjował Maciej Wołk
z Instytutu Zmian pytaniem o to,
dlaczego turystyka nie odgrywa w
polskiej gospodarce ważnej roli. –
Turystyka wciąż nie jest traktowana poważnie. A przecież jest to normalny przemysł – stwierdziła
Alicja Wosik, prezes zarządu Podkarpackiej ROT. Z tym, że jest to
problem, zgodził się prezes POT
Rafał Szmytke. Przyznał, że w Polsce turystykę traktuje się jako coś
związanego z czasem wolnym, a
nie jako poważny biznes. Zdaniem
pozostałych panelistów: Maksa
Kraczkowskiego, posła na Sejm
RP oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki, a także Józefa Ratajskiego, członka zarządu
Związku Pracodawców Turystyki
Lewiatan, wpływ na to ma fakt powiązania turystyki w 2007 r. z Ministerstwem Sportu. – Turystyka
wyszła na tym, jak Zabłocki na my-

Zdaniem dyskutantów poprawy wymaga sposób zarządzania turystyką.

dle. Sport jest od wydawania pieniędzy, a nie od zarabiania – powiedział Ratajski.
Dyskutanci wskazali także na inne problemy, negatywnie wpływające na rozwój tego sektora, m.in.
zbyt dużą liczbę podmiotów zajmujących się turystyką. – W Polsce
mamy zbyt duże rozproszenie, jeśli
chodzi o zarządzanie turystyką.
Mamy POT, ROT-y, LOT-y oraz całą masę jeszcze innych inicjatyw, z
których wiele się ze sobą pokrywa,
konkuruje i nie tworzy spójnej całości – powiedziała Alicja Wosik. Za
poważną przeszkodę uznano także
trudności infrastrukturalne Polski.
Co w takim razie można zrobić, by
ten stan rzeczy zmienić? – Z pewnością trzeba dbać o odpowiednią
promocję Polski za granicą. Uwa-

żam, że brakuje tu przede wszystkim jednej rzeczy – mocniejszego
umocowania prawnego Rady Promocji Polski działającej przy MSZ.
Jeśli jej decyzje byłyby wiążące dla
resortów, jej działalność byłaby z
pewnością o wiele bardziej efektywna – zauważył Szmytke. Uczestnicy debaty zgodzili się, że Polska
ma się czym pochwalić, trzeba jednak tak pieniędzy, jak i pomysłu po
to, by wykreować dobre produkty.
Zauważono też, że warto promować nie tylko miejsca, które i tak
odwiedzają turyści, jak Kraków czy
Wieliczkę, ale też inne, jak choćby
Bieszczady. W Polsce znajduje się
wiele atrakcji spoza ścisłej czołówki, trzeba je tylko wydobyć, opakować i sprzedać, zarówno turystom
z zagranicy, jak i samym Polakom.

VAT nie może być liczony szacunkowo
WSA w Warszawie nie podzielił stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej.

W

dniu 16 września 2015 r.
WSA w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej
wydaną na wniosek Warszawskiej
Izby Turystyki dotyczące opodatkowania podatkiem VAT zaliczek
otrzymywanych na poczet usług
turystyki. Pierwotnie Dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie uznał, iż
w stanie prawnym obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w odniesieniu do
usług turystyki powstaje na zasadach ogólnych, a zatem w przypadku otrzymania przez biuro
podróży zaliczki przed wykonaniem usługi turystycznej, obowiązek podatkowy w podatku VAT
powstaje w dacie jej otrzymania.
Organ wskazał przy tym, iż w momencie otrzymania zaliczki organizator może przyjąć przewidywaną
marżę, obliczoną zgodnie z przewidywanymi kosztami.
Na skutek skargi wniesionej
przez Izbę Sąd uchylił zaskarżoną
interpretację stwierdzając, iż na
dzień otrzymania zaliczek nie ma
możliwości ustalenia marży, bo po

stronie podatnika są tylko koszty.
W dalszej części swego uzasadnienia sąd potwierdził słuszność zaprezentowanego przez Izbę w
skardze stanowiska, iż w ustawie
o podatku VAT nie ma podstaw do
obliczania podstawy opodatkowania (w tym marży) w drodze szacunku. Ponadto, w opinii sądu,
Izba zasadnie powołała się w
skardze na wyrok Trybunału
Sprawiedliwości UE z dnia 3 maja 2012 r. (sprawa C-520/10), w
którym Trybunał wyjaśnił, iż „w
przypadku dokonania płatności
zaliczkowej obowiązek podatkowy
w VAT powstaje zanim dostawa
towarów lub świadczenie usług
zostaną wykonane, o ile wszelkie
okoliczności mające znaczenie dla
zaistnienia zdarzenia gospodarczego (...) są już znane”.
Wyrok WSA w Warszawie jest
nieprawomocny. Organ podatkowy ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego i praktyka postępowania w takich sprawach
wskazuje, że raczej na pewno taką skargę złoży. Do chwili osta-

tecznego rozstrzygnięcia ten wyrok nie wnosi nic do aktualnego
sposobu rozliczeń za wyjątkiem
wskazówki, iż dotychczasowe stanowisko organów podatkowych
może zostać uznane przez NSA za
błędne.
Należy również pamiętać, iż
niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia jest to interpretacja
indywidualna, która dotyczy tylko
konkretnego podmiotu. Właściciel biura podróży zainteresowany interpretacją, która miałaby
chronić przyjętą przez niego metodę rozliczeń, powinien zawsze
samodzielnie wystąpić do właściwego organu podatkowego.
Po pierwsze, dlatego że orzeczenia sądów administracyjnych wiążą organ podatkowy tylko w danej
sprawie. Po drugie proces zaskarżenia interpretacji podatkowej
jest krótszy (omijamy Izbę
Skarbową) i tańszy dla podatnika
(wpis sądowy jest stały). Cały proces zaskarżania decyzji podatkowej trwa z reguły 3-4 lata
i jest nieporównywalnie kosztowniejszy. KW
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Śląskie nagradza
Kompasem
Zarząd śląskiego oddziału PIT
przyznał nagrodę honorową Kompas za rok 2015 Górnośląskiemu
Towarzystwu Lotniczemu S.A.
Uroczystość wręczenia miała miejsce 25 września podczas wojewódzkich obchodów Światowego
Dnia Turystyki w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Nagrodę oddział
przyznaje corocznie od 2000 r. Wyróżniane nią są osoby, organizacje
i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju
branży turystycznej w regionie. MS

Rada PIT o
ustawie i wizach
Rada Naczelna PIT spotkała się
24 września. Głównymi tematami
dyskusji były m.in. nowa ustawa
oświatowa, dyrektywa oraz strategia Lufthansy. Temat nowych wymogów wizowych dla turystów
spoza strefy Schengen przedstawił
wiceprezes Izby Dariusz Wojtal,
który podkreślił, że po pozbawieniu akredytacji lokalnych kontrahentów, nastąpił gwałtowny
spadek przyjazdów turystów ze
Wschodu. Prezes Paweł Niewiadomski omówił działania podjęte
przez PIT w związku z wydarzeniami w sezonie letnim 2015.
Ustalono także, że obchody 25-lecia Izby odbędą się 8 grudnia
2015 r. w Warszawie. MS

Odkrywamy
Dolny Śląsk
DIT wraz z DOT współorganizował II Festiwal Ulicy Świdnickiej.
W jego ramach zachęcano do obejrzenia materiałów promujących
walory turystyczne Wrocławia i
Dolnego Śląska. Biura podróży Eltur i Lido zapraszały na cosobotnie
wycieczki po najciekawszych miejscach regionu. Na stoisku promocyjnym DOT prowadzono konkurs
ze znajomości Wrocławia i Dolnego Śląska, w którym można było
zdobyć atrakcyjne nagrody. MS

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
NR 20, 16-31 PAŹDZIERNIKA 2015

Rabaty udzielane przez agentów
szkodzą wszystkim
Agenci udzielają rabatów wbrew umowom. Touroperatorzy nie reagują.
Marzena German

K

ilka lat temu pojawiła
się tabliczka wyrażająca sprzeciw wobec
udzielania zniżek
klientom. Napis głosił,
że „Rabat to stolica Maroko”. Ponoć
część klientów, widząc hasło, rezygnowała z proszenia o zniżkę,
niestety problem nielegalnego rabatowania z rynku nie zniknął. W rozmowach z agentami często słychać
rozżalenie, że touroperatorzy przymykają oko na rabaty udzielane
przez zewnętrzną sieć sprzedaży. Na
taki krok pozwolić mogą sobie dwie
grupy biur: te, które wynegocjowały
wysokie stawki wynagrodzenia
agencyjnego, a oddanie od czasu do
czasu kilkudziesięciu złotych nie obciąża ich wyniku finansowego oraz
desperaci, którzy nie widzą innej
możliwości sprzedania oferty. Jednak bez względu na podłoże, działanie to przynosi szkody wszystkim.
Agentom, ale też touroperatorom,
którzy po pierwsze muszą borykać
się z takimi praktykami, po drugie
podejmować często niekorzystne
z biznesowego punktu widzenia decyzje, takie jak zerwanie umowy
z całkiem dobrym sprzedawcą. O
jednym agenci są bowiem przekonani – jeśli biuro sprzedaje dużo, karanie za udzielanie rabatów nie
wchodzi w grę.

W ostateczności rozwiązanie umowy

Touroperatorzy posiadają, co
prawda, w swoich umowach agencyjnych zapisy, które zakazują
udzielania rabatów, niestety egzekwowanie kar możliwe jest tylko w
przypadku, kiedy wina agenta jest
bezdyskusyjna. – W naszej umowie
agencyjnej znajdują się zapisy mówiące o tym, że ,,Agent nie jest
uprawniony do samodzielnego

Maja Koladko: Kary za udzielanie rabatów wynoszą kilkadziesiąt tysięcy zł, ale ponieważ nie są egzekwowane, to agenci się nie boją.

kształtowania treści Umowy o usługi, zwłaszcza w zakresie ceny’’.
Oznacza to, że nawet jeśli agent
chce dać klientowi jakiś prezent,
np. w postaci bonu czy drobnego
upominku, powinien zapytać o oficjalną zgodę touroperatora. Coral
Travel Wezyr Holidays nie wyraża
zgody na takie promocje, dlatego
też nasza oferta jest z nich wykluczana – mówi Erdem Fidan, menadżer ds. sprzedaży i marketingu
handlowego. W CTWH naruszenie
postanowień umowy, w tym zapisu
dotyczącego kształtowania ceny,
jest równoznaczne z karą finansową dla agenta. W ostateczności touroperator może rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym. Erdem Fidan mówi, że w ostatnich latach
CTWH
nie
otrzymał
pisemnych zgłoszeń dotyczących te-

go typu naruszeń. – Co prawda dostajemy sygnały, ale są one nam
przekazywane tylko słownie, a to
nie jest wystarczający dowód – tłumaczy Erdem Fidan. Podstawą jest
tu umowa o zakup imprezy. – Jeśli
w dokumencie rezerwacji klienta
cena jest zgodna z publikowaną
ofertą, to wszystko jest zgodne z
umową. To, czy i w jaki sposób biuro agencyjne wynagradza klienta na
późniejszym etapie, nie jest już elementem umowy, a my nie mamy na
to żadnego wpływu – wyjaśnia Erdem Fidan.

Wysokie kary to za mało

Maja Koladko, właścicielka biura
podróży NajlepszeWakacje.pl z Warszawy twierdzi jednak, że touroperatorzy dostają od agentów pisemne
zgłoszenia dotyczące procederu ra-

batowania. – Korespondencja mailowa między agentem a klientem, w
której ten ostatni przyznaje, że
otrzymuje rabat na wycieczkę danego organizatora, przyznany przez
konkretnego agenta jest chyba wystarczającym dowodem – pyta Koladko. A właśnie takie elektroniczne
rozmowy do touroperatorów są
przekazywane. – Niestety, zazwyczaj
reakcja ze strony tych ostatnich nie
następuje – mówi Koladko. Właścicielka NajlepszychWakacji.pl przyznaje, że zapisy o karach za udzielanie zniżek w niektórych umowach
agencyjnych są dość restrykcyjne. –
Czasem wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale ponieważ nie
są egzekwowane, agenci nie boją się
i nadal zachęcają klientów do kupienia oferty, udzielając im rabatów –
twierdzi Koladko.

SONDA

Czy nierównoważność umów to rzeczywiście problem dla agentów?

TAK/NIE

Umowy często zawierają w sobie niekorzystne dla agentów klauzule, takie jak wpis
do hipoteki czy deklaracja 777. Zawsze można jednak nie podpisać umowy, do której się
ma zastrzeżenia. Jednak chęć posiadania w
swojej ofercie mocnych graczy niesie ze sobą
konieczność kompromisu. Zastanawia fakt
braku chęci współpracy przez touroperatorów mimo spełnienia wszelkich warunków.

TAK

Touroperatorzy działają z pozycji
siły. Pojedynczy sprzedawca takiej
siły nie ma. Może OSAT w przyszłości
wzmonic agentów w rozmowach z touroperatorami i pozwoli na zawieranie korzystniejszych umów czy negocjację warunków. W
chwili obecnej nie istnieje żadna organizacja,
która mówiłaby jednym głosem. Jest duży organizator i mały agent i te nierówności są często wykorzystywane.

NIE

Nie można wrzucać do jednego
worka wszystkich umów agencyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że to na organizatorze spoczywa wiele obowiązków, jak
choćby ten dotyczący przechowywania i
ochrony danych osobowych, który dla agentów jest najbardziej kontrowersyjny. Touroperator ma również obowiązek zrealizowania
umowy, nawet wtedy kiedy agent nie przekazał wpłaty do organizatora.

TAK

Kilka lat temu umowy agencyjne
były sprawiedliwe i niejednostronne, teraz touroperatorzy zmieniają je na
niekorzyść agentów. Niektórym się widocznie
wydaje, że więcej osiągną w ten sposób, ale to
są krótkowzroczne działania. Dążeniem
OSAT-u powinno być doprowadzenie do tworzenia sprawiedliwych umów agencyjnych,
zapewniających uczciwą i długotrwałą współpracę obu stronom.

Izabela Kołłb-Sielecka, Centrum Last Minute, Kielce

Jakub Puchajda, Neckermann Polska, Warszawa

Marcin Małysz, Exim Tours, Warszawa

Robert Kuchmacz, Traveland, Katowice
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Nev Dama wchodzi
na polski rynek
Czeska firma specjalizuje się
w turystyce narciarskiej.
Bartek Borys

N

ev Dama, od dwóch lat należąca do grupy Fischer, to
marka zajmująca się głównie sprzedażą zimowych pakietów
wyjazdowych. Dotychczas działała
na rynkach czeskim i słowackim, a
od sierpnia oferuje swój produkt
również polskim klientom. Motywacją dla tego kroku był fakt, że wśród
biur oferujących Polakom wyjazdy
narciarskie panuje duże rozdrobnienie, a Nev Dama znalazła niszę, którą planuje wypełnić.
Rozpoczęta w sierpniu sprzedaż
pakietów obejmuje Włochy, Francję
i Austrię oraz dodatkowo również
Słowenię. W ofercie jest kilka elementów, które w zamierzeniach firmy mają zachęcić polskich klientów
do skorzystania z jej usług. Pierwszym z nich jest skipass w cenie wyjazdu, dostępny we Włoszech i we
Francji przez cały sezon. Drugim –
niska cena. Ma być ona możliwa,
według zapowiedzi dyrektora
sprzedaży Adama Dudzińskiego,
bez negatywnego wpływu na jakość, przede wszystkim z dwóch
powodów: dużej liczby umów z
właścicielami obiektów hotelowych
i apartamentów w przypadku
Włoch czy Francji oraz wyboru
mniej popularnych lecz ciągle

atrakcyjnych lokalizacji w Austrii.
W tym kraju postawiono na regiony
takie jak Karyntia czy Gryzonia. W
kwestii zniżek postawiono na rodziny z dziećmi. W hotelach rodzinnych dwójka dzieci, których rodzice
zapłacą za swój pobyt, zostanie zakwaterowana za darmo. Dochodzi
do tego gwarancja śniegu, która
umożliwia zmianę miejsca pobytu
lub bezpłatne jego anulowanie, jeśli
na trzy dni przed wyjazdem nie
działa przynajmniej połowa tras
narciarskich w danym ośrodku.
W Polsce Nev Dama prowadzi
call center oraz obsługę agencyjną
w języku polskim. Zatrudnia pięć
osób, a w planach ma pracę dla
przynajmniej dwóch kolejnych.
Serwis na miejscu wypoczynku zapewniają czescy rezydenci, bezproblemowi w komunikacji jeśli chodzi
o polskich turystów, jak zapewnia
biuro. Firma skupia się póki co na
zimowej turystyce narciarskiej z
własnym dojazdem, choć w ofercie
ma również wyjazdy letnie do Chorwacji, Włoch i Austrii oraz w przypadku wyjazdów zimowych testowe
wyjazdy autokarowe z kilku miast
na południu kraju. Celem firmy jest,
jak zapewnia Adam Dudziński, zaliczyć udany debiut i w ciągu trzech
lat stać się potentatem na rynku
polskim.

9

Joga na workshopie

Neckerman wprowadza nową metodę szkolenia.
Marzena German

S

łoneczne Serce zostało wprowadzone przez Thomasa Cooka już dwa lata temu.
Wówczas rebranding objął wybrane
spółki należące do koncernu na rynkach Europy Centralnej i Północnej,
teraz przeprowadzony zostanie także w Polsce, Holandii, Czechach,
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i na
Węgrzech. Od początku października Słoneczne Serce zastąpi znaną
od 20 lat „eNkę” w Polsce i w Holandii, na pozostałych rynkach
zmiany zostaną wdrożone do końca
roku.
– W pierwszej kolejności nowe
logo pojawi się na stronach internetowych Neckermanna oraz w
mediach społecznościowych, następnie w naszych salonach własnych, w punktach franczyzowych
oraz w biurach agencyjnych. Słoneczne Serce będzie jednak widoczne wszędzie dosyć szybko, a to za
sprawą nowych katalogów, zawieszek na okna i innych materiałów
reklamowych rozsyłanych do punktów sprzedaży już teraz – mówi
Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Polska. – Jest to ważny krok
dla grupy Thomas Cook, która kontynuuje jednoczenie i unifikację
marek pod wspólnym logo – Słonecznym Sercem będącym naszym
symbolem zaufania klientów. Zmiana jest dużym strategicznym posunięciem, ponieważ Neckermann

Efe Türkel: Nowością jest nietypowa formuła szkoleń. Na prezentację nie wpuszczę nikogo pod krawatem. Co najważniejsze,
postawimy na dynamiczną formę spotkań.

jest naszą największą marką w ramach grupy. Neckermann ze swoim
doświadczeniem i pełną sukcesów
historią z pewnością będzie w tych
krajach godnym ambasadorem Słonecznego Serca – mówi Tim Van
Genechten, szef brandingu Thomas
Cook Group. Słoneczne Serce ma
symbolizować troskę touroperatorów należących do koncernu o swoich klientów zgodnie z hasłem
„Customer at our heart”. To właśnie
goście podróżujący z Thomasem
Cookiem są najważniejszym ogniwem spajającym ofertę w całość.
Dostrzegając ich potrzeby i oczekiwania, koncern stara się tak rozbudować swoje portfolio produktowe.
Wraz ze zmianą logo Neckermann

startuje ze sprzedażą oferty letniej.
Wakacje z katalogu Piękna Polska
oraz Wakacje Rodzinne dostępne są
od 6 października, pozostała część
programu pojawi się w systemach
rezerwacyjnych i na stronie internetowej 10 listopada. 16 października
startuje natomiast NeckCube, seria
prezentacji produktowych, które
odbędą się w dziesięciu miastach
Polski. Nowością jest ich nietypowa
formuła. – Na prezentację nie
wpuszczę nikogo pod krawatem –
śmieje się Efe Türkel, dyrektor ds.
transformacji w Neckermann Polska. – Po raz pierwszy rezygnujemy
z nudnego pokazu slajdów, uczestnicy będą mogli korzystać ze specjalnej aplikacji na urządzenia
mobilne, w której pojawią się informacje o ofercie. Co najważniejsze,
postawimy na dynamiczną formę
spotkań. W przerwach zaprosimy
naszych agentów na zajęcia z jogi,
zumby i crossfitu – wymienia Efe
Türkel. – To dlatego trzeba pojawić
się w stroju sportowym – wyjaśnia
dyrektor ds. transformacji. W czasie prezentacji serwowane będą tylko zdrowe posiłki.
– W tym roku nie ma co liczyć na
hamburgery i frytki, będzie aktywnie
i zdrowo – zachęca do przyjścia Efe
Türkel. Neckermann, który w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie
obecności w Polsce, zapowiada też
wprowadzenie 20 korzyści dla klientów. Szczegóły tego projektu agenci
poznają już wkrótce.
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MAŁOPOLSKA

Kraków poza
sezonem

W krakowskim magistracie odbyło
się posiedzenie Zespołu ds. Oferty
Posezonowej Miasta Krakowa. Celem spotkania była realizacja strategii Krakowa dotyczące całorocznej oferty dla turystów. Jednym z
założeń ma być oświetlenie ulic w
okresie świąt Bożego Narodzenia,
postawiono również na większą
promocję konkursu i szopek bożonarodzeniowych. Spotkanie zgromadziło ponad 20 osób – przedstawicieli urzędu i jednostek miasta
Krakowa, przedstawicieli samorządów branżowych, jak również największych krakowskich hoteli. MS

Kościelisko z
nowym Centrum
Na przełom września i października zaplanowano otwarcie Centrum
Tradycji i Turystyki w Kościelisku.
Centrum ma pełnić funkcje obiektu
konferencyjnego, wystawienniczego, punktu informacji turystycznej
i pomieszczeń rekreacyjno-sportowych. Powstanie Centrum to efekt
współfinansowanego z funduszy
unijnych projektu „Centra tradycji i
turystyki Miasta Tvrdošin i Gminy
Kościelisko". W ramach projektu
zmodernizowano też znajdujący
się w Tvrdošinie na Słowacji obiekt
hotelowy (na 60 osób) i konferencyjny (na 90 osób). MO

Nowe kategorie
dworców
Zarząd PKP podjął decyzję o
wprowadzeniu nowego technicznego systemu oznaczeń dworców.
Przewiduje on sześć kategorii, uzależnionych od rodzaju połączeń,
liczby korzystających z nich turystów i oferowanych na nim usług.
16 największych dworców obsługujących połączenia międzynarodowe zostało oznaczonych
kategorią premium. Pozostałe to
dworce wojewódzkie, aglomeracyjne (obsługujące ruch lokalny w
dużych miastach), lokalne i turystyczne. SMA
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Opolskienagradzanajlepszeprodukt
Za podstawę sukcesu uczestnicy Kongresu Turystycznego w Krasiejowie uznali
Bartek Borys

W

czasie konferencji
zorganizowanej
przez
Opolską
ROT, POT oraz
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie odbyło się
szkolenie „Wiedza, produkt, współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”. Towarzyszył mu wybór
najlepszych produktów turystycznych opolskiego, które nagrodzono
Certyfikatami OROT. Był to regionalny etap konkursu krajowego na
Certyfikat POT. Miejsce konferencji
nie było przypadkowe, gdyż to właśnie krasiejowski JuraPark został
wyróżniony przez POT Złotym Certyfikatem w roku 2014.

Źródła sukcesu Krasiejowa

Model łączący rozrywkę z działalnością naukową sprawdził się w
Krasiejowie bardzo dobrze, podobnie jak wcześniej w innych polskich
JuraParkach w Bałtowie i w Solcu
Kujawskim. – Możliwość otrzymania pełnej wiedzy na temat ewolucji
życia na ziemi podana w atrakcyjnej
formie to nasz atut – twierdzi Halina Kisiel, wiceprezes stowarzyszenia Delta, właściciela Parku Nauki i
Rozrywki w Krasiejowie. – Wyróżniamy się też tym, że jesteśmy prawdziwym ośrodkiem naukowym,
prowadzimy badania, wykopaliska,
publikujemy – mówi Andrzej Boczarowski. O niesłabnącej popularności
wśród turystów mówią liczby. Tylko
w 2013 r. Krasiejów odwiedziło 210
tys. turystów. Delta otworzyła również pierwszy polski obiekt turystyczny w USA. – Jest to słynny park
MOAB w stanie Utah, na szlaku łuków skalnych na terenie ziemi Indian, który jest wylęgarnią „dinomanii”. To właśnie tam odkryto dinozaury – podkreśla Boczarowski.

Sposób na dobry produkt

Uczestnicy kongresu uznali, że
podstawą tworzenia produktów turystycznych, które mogą odnieść
sukces, jest dobra współpraca samo-

TARGI

GLOBalnie w nowym miejscu. Lokalizacja
ma zwiększyć potencjał targów

fot. commons.wikimedia.org, MacQtosh, CC BY-SA 4.0

Najbliższa edycja targów GLOBalnie 2016 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach, a nie jak dotychczas w
Centrum Targowym Fair Expo. – Nowa lokalizacja to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych klientów. Do dyspozycji mamy halę wystawienniczą
o powierzchni dwukrotnie większej niż dotychczas. Dlatego znajdzie się
tam miejsce dla wszystkich – mówi Piotr Kubica, prezes zarządu targów.
Większa powierzchnia pozwala na poszerzenie prezentowanej oferty o takie działy, jak sprzęt sportowy i turystyczny, agroturystykę, turystykę historyczną, turystykę ekstremalną czy wydawnictwa turystyczne.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe to obiekt połączony z katowickim
Spodkiem. Łącznie oferuje prawie 35 tys. mkw. powierzchni kongresowej.
To miejsce zbudowane z myślą o organizacji kongresów,
konferencji, koncertów i
oczywiście targów. Większa
hala to zdecydowanie większe możliwości – podkreślają
zgodnie organizatorzy. – Lokalizacja w centrum Katowic, z obszernymi
parkingami, wpłynie niewątpliwie na zwiększenie liczby
Targi w Międzynarodowym Centrum Konferencyj- zwiedzających – mówi Piotr
nym to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów.
Kubica. MS

Szeroka oferta jest receptą na
sukces w przypadku Parku Miniatur
Sakralnych w Olszowej, również
laureata z Krasiejowa. – Jesteśmy
nowym produktem, dlatego sama
nominacja była dla mnie zaskoczeniem. Niemniej jednak w mijającym
sezonie odwiedziło nas aż 40 tys.

osób – mówi Joanna Bachen z Parku. Główną atrakcją jest tam ogród
i kilkanaście miniatur sakralnych
przedstawiających bazyliki i katedry
z całego świata. Poza tym znajdują
się tam jeszcze bajkowy sad czy stumetrowy park linowy. Olszowa ma
również ofertę gastronomiczną i restaurację z dużą salą bankietową,
nadającą się na imprezy, m.in. wesela. Podobnie jest w przypadku
zamku
w
Mosznej.
Poza
możliwością zwiedzania parku i
zamku, organizowane są tam liczne
spotkania i imprezy tematyczne.
Jest to również obiekt, który cenią
sobie młode pary, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe. – Zamek nie leży przy
jakimś większym mieście, wobec tego zmuszeni byliśmy zaproponować
coś atrakcyjnego, aby ściągnąć turystów – mówi prezes zamku Tomasz

Bydgoski szlak
TeH20 uznany
za najlepszy

Jesienią ruszy
Mazowiecki Szlak
Tradycji

Twierdza Boyen będzie
produktem
turystycznym

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła
TeH2O w Bydgoszczy otrzymał
pierwszą nagrodę w konkursie
„Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015” organizowanym
przez European Culture Tourism
Network (Europejska Sieć Turystyki Kulturowej). W tym roku tematem przewodnim konkursu było
dziedzictwo przemysłowe. Lista
zwycięzców ogłoszona została podczas konferencji Industrial Heritage: Prospects for Sustainable
Tourism Development in Europe”,
która odbyła się w dn. 18 – 19
września w Rydze. Konkurencja
była silna – bydgoski szlak został
oceniony wyżej niż inne polskie
obiekty, m.in. Kopalnia Guido (Zabrze) czy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (Wałbrzych).
Drugą nagrodę w konkursie zdobył
Młyn i Magazyn Karobu w Limassol (Cypr), a trzecią Fabryka Amunicji w Daugavpils (Łotwa). MS

Szlak ma przyczynić się do stworzenia na Mazowszu nowej propozycji turystycznej dla osób zainteresowanych etnografią. Za pomocą
strony internetowej powstaną cztery trasy dotyczące rękodzieła, wiejskiej architektury, kulinariów i
muzyki. Początkowo na mapie
znajdzie się ok. 200 punktów związanych z kulturą ludową Mazowsza, z których będzie można
komponować dowolne trasy. – Jest
to projekt skierowany z jednej strony do osób, które są zainteresowane poznawaniem kultury ludowej
Mazowsza, a z drugiej dla tych,
którzy chcą ją prezentować. Nowo
powstający portal ma to zadanie
ułatwić – mówi Paweł Cukrowski,
dyrektor Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki UM. Strona
będzie dostępna też na urządzenia
mobilne. Całkowity koszt projektu
wyniósł 580 tys. zł, z czego 482 tys.
stanowi dofinansowanie z UE. MS

Władze Giżycka chcą w większym
niż dotąd stopniu wykorzystać
potencjał największej atrakcji
miasta – twierdzy Boyen. Na razie na terenie obiektu działa muzeum, jest amfiteatr, w ciągu
sezonu odbywa się kilka imprez
historycznych, w tym rekonstrukcji oraz koncerty. Położony na terenie twierdzy hostel może
przyjąć ponad 70 gości. Według
władz sama twierdza mogłaby
być lepiej zagospodarowana, np.
na potrzeby hotelu czy sal konferencyjnych. W tym celu miejscy
włodarze nawiązali współpracę z
dwoma konsorcjami, które mają
zadbać o to, by obiekt przyciągał
jeszcze więcej turystów. Na razie
nie wiadomo jeszcze jakiego rodzaju inwestycje zostaną poczynione, prawdopodobne jest
natomiast, że modernizując
obiekt, konsorcja sięgną po środki unijne. MO

Andrzej Boczarowski: Wyróżniamy się tym,
że jesteśmy prawdziwym ośrodkiem naukowym, prowadzimy badania, wykopaliska,
publikujemy.

rządów z biznesem. – Tam, gdzie
gminy, powiaty czy województwa
współpracują z przedsiębiorcami
turystycznymi, gdzie są uzgadniane
wspólne przedsięwzięcia dotyczące
promocji, plany wydatków na kolejne lata – tam dzieje się dobrze, tam
się turystyka rozwija. – mówi Piotr
Mielec, dyrektor OROT. Podkreśla
jednak, że to nie samorząd ma kreować produkt. Jego rola jest raczej
wspierająca. Dobrym przykładem
jest Kluczbork, siedziba firmy oferującej usługi kajakowe i przewodnickie „Opolska Przygoda”, wyróżniona Certyfikatem OROT. Jest to
przedsiębiorstwo prywatne, działa

jednak na terenach samorządowych. Czy łatwo przekonać gminę
do współpracy? – W przypadku
spływów po rzece Stobrawa mam
duże wsparcie ze strony Lokalnej
Grupy Działania „Dolina Stobrawy”. Na ile mogą, na tyle mi pomagają. W ramach projektu, zostały
zakupione kajaki. Myślę, że jest to
kwestia dogadania się – mówi
Krzysztof Adamski, współwłaściciel
„Opolskiej Przygody”.

Dywersyfikacja oferty
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tyturystyczne
współpracę biznesu z samorządem.
NAJLEPSZY
W OPOLSKIM
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie powstał w 2010 r. z inicjatywy
Stowarzyszenia Delta jako efekt prowadzonych od 1993 r. wykopalisk archeologicznych. Przełomowym
momentem było odnalezienie szczątków dinozauromorfa Silesaurus opolensis. Jest jednym z trzech
JuraParków w Polsce. Pozostałe znajdują się w Bałtowie i w Solcu Kujawskim. Na miejscu prowadzona jest
zarówno działalność naukowa, jak i ta
nastawiona na rozrywkę. Do największych atrakcji zaliczyć można Tunel
Czasu, gdzie na pokładzie Kapsuły
Czasu można przemierzyć 300-metrowy tunel aby przekonać się, jak przez
miliardy lat zmieniał się Wszechświat.
Poza tym warte uwagi są: ścieżka
edukacyjna, pawilon paleontologiczny, park rozrywki, prehistoryczne oceanarium oraz Kino Emocji Cinema 5D.
W Krasiejowie organizowane są zarówno warsztaty paleontologiczne,
jak i lekcje muzealne. Na terenie JuraParku prowadzone są również badania archeologiczne.
Ganczarek. W tak dużym obiekcie,
który turyści mogą odwiedzać przez
cały rok, różnorodność oferty
skierowanej tak dla dzieci, jak i biznesu, amatorów kultury i turystów
jednodniowych jest niezbędna.

Czego w opolskim brakuje?

Opolskie ma pewne problemy,
które w pewien sposób ograniczają
jego ofertę turystyczną. – Na pewno nie mamy zbyt wielu tańszych
obiektów o dobrym standardzie, takich jak hostele. Opole i Nysa są
miastami, w których znalazłoby się
miejsce na takie obiekty – mówi
Piotr Mielec. Dochodzi do tego turystyka biznesowa. – Nie mamy też
dużych obiektów kongresowych i
konferencyjnych. Mamy wiele zapytań z firm organizujących takie
imprezy na 300–500 osób. To jest

na pewno nisza do zagospodarowania – dodaje dyrektor OROT. Zdaniem Mielca, turystyka będzie
jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, dlatego też warto
w nią zainwestować. Odpowiednia
współpraca biznesu z samorządem
oraz promocja dobrych przykładów na to, że przynosi ona efekty,
jest na pewno szansą na zwiększenie potencjału turystycznego województwa opolskiego. – Mimo tego,
że nie jesteśmy regionem dużym,
turystycznym, mamy się czym pochwalić – dodaje Mielec podkreślając, że w przyszłość turystyki na
Opolszczyźnie można patrzeć z
optymizmem.
17–18 września 2015, II Kongres Turystyczny Wiedza, produkt i współpraca kluczem
do sukcesu, JuraPark w Krasiejowie

Znamy wyniki
europejskiego etapu
World Travel Awards

Turystyka Czarnogóry
rozwija się najszybciej
w Europie

Ceremonia rozdania europejskich
nagród odbyła się 5 września w
Forte Village Resort na Sardynii. W
22. edycji konkursu World Travel
Award, w którym o zwycięstwie
decydują głosy agentów turystycznych, nagrody zdobyli TUI Group
jako najlepszy touroperator, Carlson Wagonlit Travel – najlepszy
agent, a zwycięzcą w kategorii pośrednika online został Booking.com. Za najlepszą
europejską linię lotniczą już po raz
kolejny uznano Lufthansę. Najciekawszym miejscem dla turystów
okazał się natomiast Sankt Petersburg. Nagrodzono także gospodarza uroczystości, czyli Forte Village
Resort, m.in. w kategorii na najlepszy ośrodek turystyczny we Włoszech i w Europie. Gala, na której
ogłoszone zostaną wyniki z całego
świata, odbędzie się 12 grudnia w
Mazagan Beach & Golf Resort w
Al-Dżadidzie w Maroku. MS

Światowa Rada Podróży i Turystyki
we współpracy z Oxford Economics przeprowadziła badania rynku, z których wynika, że wzrost
wskaźnika PKB Czarnogóry wyniósł 8,1 proc., co czyni ją najszybciej rozwijającym się europejskim
kierunkiem turystycznym. W porównaniu z lipcem 2014 liczba turystów w tym roku zwiększyła się o
28,8 proc. Największy odsetek odwiedzających, bo aż 39,8 proc. stanowili Rosjanie, 20,8 proc.
turystów pochodziło z Serbii, polscy turyści to zaś 2,5 proc. grupy.
Wzrost zainteresowania Czarnogórą jest spowodowany rozwojem
hotelarstwa oraz promocją medialną Porto Montenegro, w którym
odbywa się coraz więcej imprez żeglarskich. Ostatni sezon okazał się
wyjątkowo udany, każde z 250
miejsc było zajęte przez łódź. Planuje się stworzenie kolejnych 173
miejsc do cumowania. ZC
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Interaktywne gogle i promocje cenowe
– Ski amadé z ofertą dla narciarzy
Austriacki region zaprezentował nowości na sezon zimowy 2015/2016.
Bartek Borys

I

nteraktywne gogle narciarskie, najwyżej położony targ
żywności w Alpach oraz promocje cenowe – to tylko najważniejsze nowości zaprezentowane w
Warszawie przez przedstawicieli
austriackiego regionu Ski amadé.
Prezentację poprowadzili dyrektor
zarządzający regionu dr Christoph
Eisinger oraz dyrektor Biura Informacji Turystycznej Doliny Gastein
Franz Neturner. Ski amadé jest
największym związkiem narciarskim w Austrii, w skład którego
wchodzi pięć alpejskich regionów:
Salzburg Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig
oraz Grossarltal. Na ich terenie
znajduje się 760 km tras narciarskich i 270 wyciągów.
Jako największą innowację zaprezentowano interaktywne gogle
Smart Ski Googles, których celem
jest poprawienie komfortu narciarzy. Ich wyświetlacz informuje tak
o pogodzie i warunkach na stoku,
jak i o atrakcjach turystycznych
okolicy. Pojawiają się na nim
również bardziej szczegółowe dane: regulaminy tras, informacja
o prędkości i liczbie spalonych
kalorii oraz widok z kamer pokazujących okolicę na różnych wysokościach. Wypożyczenie modelu
możliwe będzie w 25 punktach na
terenie regionu i kosztować ma 19

Christoph Eisinger i Franz Neturner zachwalali uroki alpejskiego regionu Ski amadé.

euro. Zakup natomiast wiązać się
będzie z wydatkiem rzędu od 500
do 700 euro.
Sam dr Eisinger podkreślił, że
Ski amadé na goglach nie chce zarabiać. – Podobnie jak hotspoty czy
aplikacja na smartfon gogle mają
stanowić dodatkową korzyść dla
naszych klientów – powiedział.
Na nowy sezon przygotowano
też kilka ofert specjalnych. Do najciekawszych zaliczyć można „Pakiet 4=3”, w ramach którego
czterodniowy pobyt będzie dostępny w cenie pobytu trzydniowego, a
także promocję „Sixty Plus”, dzięki
której osoby powyżej 60. roku życia płacące za siedmiodniowy pobyt otrzymają darmowy y karnet
narciarski. Warta uwagi jest również Wielkanocna Promocja Rodzinna, dzięki której od 12 marca

2016 r. aż do końca sezonu dzieci
do 15. roku życia otrzymają pobyt
gratis, jeśli jeden rodzic wykupi
karnet narciarski. Na inwestycje w
najbliższym sezonie przeznaczono
44 mln euro, głównie na poszerzenie tras zjazdowych oraz urządzenia do naśnieżania. – To są
inwestycje, które mają podnieść
komfort przeżyć narciarskich – powiedział na zakończenie spotkania
dr Eisinger. Sezon zimowy w Ski
amadé zaczyna się na przełomie listopada i grudnia, potrwa natomiast do końca kwietnia 2016
roku. Ceny sześciodniowych karnetów to 241 euro dla dorosłych,
181 euro dla młodzieży oraz
120,50 euro dla dzieci.
16.09.2015, konferencja Narodowego
Biura ds. Promocji Austrii, Warszawa

Mimo pomyślnego sezonu, turystyka
we Włoszech rozwija się za wolno
Włosi skarżą się na brak spójnego planu rozwoju turystyki.

M

iniony sezon był pomyślny dla ojczyzny Dantego –
według szacunków zawartych w raporcie IEA „Turismo
Italia 2015” był to najlepszy okres
od początku 2008 r., kiedy zaczął
się światowy kryzys. Między czerwcem a wrześniem Włochy odwiedziło o 2,5 proc. zagranicznych
turystów więcej niż rok temu. Również sami mieszkańcy Półwyspu
Apenińskiego chętniej wybierali się
na wakacje – liczba włoskich turystów wzrosła o 8,6 proc. Rozwój
ruchu turystycznego pociągnął za
sobą także wzrost obrotów sektora
turystycznego, które wyniosły 18
mld euro, o 7 proc. więcej niż rok
temu. Wśród turystów szczególnie
popularne były południowe regiony: Sycylia, którą odwiedziło o 15
proc. więcej osób niż rok temu,
Sardynia, Puglia i Calabria o 10
proc., i Kampania ze wzrostem o 4
proc. Powodów do narzekania nie
mają także regiony północne: Piemont odwiedziło 25 proc. turystów
więcej niż w 2013 r., a Lombardię z
Mediolanem o 13 proc. więcej niż
rok temu. Ten ostatni wynik to zasługa przede wszystkim wystawy
EXPO, którą we wrześniu odwiedził 16-milionowy gość. Zadowolenie z dynamicznego rozwoju ruchu
turystycznego wyraził minister kul-

tury i turystyki Dario Franceschini.
– Wzrost jest pewien. Rozwija się
turystyka międzynarodowa, lecz
także, mimo kryzysu, ponownie
wzrasta poziom turystyki wewnętrznej oraz turystyki kulturalnej w miastach znanych ze sztuki –
podkreślił. I chociaż Włochy w rankingu turystycznym Word Economic Forum znalazły się na ósmym
miejscu pod względem konkurencyjności w turystyce, za Hiszpanią,
Francją, Wielką Brytanią i Niemcami, Franceschini twierdzi, że nie
jest to problem. – Włochy są najbardziej poszukiwaną destynacją,
mamy więc znaczne możliwości
wzrostu, musimy dobrze z nich
skorzystać – zaznacza.
Dane dotyczące liczby turystów
i wydawanych przez nich pieniędzy
wyglądają optymistycznie, jednak
specjaliści zwracają uwagę, że właśnie z dobrym wykorzystaniem
możliwości turystycznych jest we
Włoszech problem. Pokazują to dane statystyczne z ostatnich lat: w
2014 r. do Hiszpanii przybyło o 7
proc. więcej zagranicznych turystów niż w 2013, do Niemiec 4,6
proc, do Polski 4,3 proc., a do
Włoch tylko 1,2 proc. turystów więcej niż w roku poprzednim. Tegoroczne dobre wyniki Italii to raczej
kwestia przypadku, a nie przemy-

ślanego planu rozwoju. Zwiększenie ruchu turystycznego to zasługa
przede wszystkim kryzysów w Turcji i Tunezji, a także długiego i gorącego lata. – Nie możemy się łudzić
ani spoczywać na laurach. Włochy
potrzebują znacznych inwestycji w
sektorze turystycznym oraz solidnego planu restrukturyzacji i promocji – podkreślił prezydent
Federacji Stowarzyszeń Włoskich
Hotelów i Turystyki Federalberghi,
Bernabò Bocca na prezentacji wyników tegorocznego sondażu dotyczącego turystyki Włochów. Także
Giorgio Palmucci, prezydent stowarzyszenia hotelarzy z Confindustria, uważa, że konieczna jest
centralizacja planu promocji kraju.
– Trzeba zacząć od rewizji katastrofalnego systemu zarządzania turystyką: mamy 20 różnych sposobów
promocji, tyle samo ile regionów,
które wydają 900 mln euro bez żadnego określonego kierunku – zaznacza. Co prawda, w tym roku
wyjątkową szansą jest EXPO oraz
rozpoczynający się w listopadzie
Rok Jubileuszowy, jednak i te wydarzenia są ograniczone czasowo i
nie muszą przekładać się na trwały
rozwój włoskiej turystyki. Chociaż
więc turystyka w tym roku zyskała,
to w porównaniu z innymi krajami
ma dużo do nadrobienia. SMA
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Róża Regionów – dominuje klasyka
Kapituła konkursu chwaliła coraz lepszą jakość, praktyczność oraz nowoczesne podejście.
Bartek Borys

C

elem organizowanego
przez redakcję „WT”
konkursu jest wyłonienie
najlepszych materiałów
promujących
gminy,
miasta i regiony. W tym roku odbył
się on już po raz piąty. W skład oceniającej nadesłane publikacje kapituły weszło ośmiu ekspertów, którzy
wybrali zwycięzców w czterech kategoriach: foldery, serie wydawnicze,
projekty specjalne oraz aplikacje.

Tegoroczni zwycięzcy

Zdaniem ekspertów w kategorii
folderów zwyciężyła publikacja „Rowerem przez Lubelskie” wydana
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na miejscu
drugim znalazł się „Miniprzewodnik
Gmina Rewal” tamtejszej gminy,
a na trzecim „Opolskie kwitnące dla
dzieci” UM Województwa Opolskiego. W kategorii serie wydawnicze
miejsce pierwsze zajęły wydawnictwa UM Województwa Małopol-skiego: „Czeska Małopolska”, „Słowacka Małopolska”, „Węgierska Ma-

KAPITUŁA
W jej skład weszli: dr Włodzimierz
Banasik, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Aleksandra
Jodko z MTP, Zbigniew Frączyk, prezes
Forum Regionalnych Organizacji
Turystycznych, dr Ryszard Kajzer,
wykładowca ASP w Warszawie,
Andrzej Szymański, przewodniczący
Warszawskiej Izby Turystyki, Elżbieta
Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes
POT, Alicja Dąbrowska, dziennikarka
„Gazety Wyborczej” oraz Michał
Szydlik, PR manager w Agencji
Reklamowej „CzArt”.

łopolska” oraz „Włoska Małopolska”. Na miejscu drugim znalazł się
zbiór niewielkich wydawnictw
Podlaskiego ROT-u, a na trzecim
„Encyklopedia Świdnicy” wydana
nakładem Gminy Miasta Świdnica.
Natomiast jeśli chodzi o projekty
specjalne, to za najlepsze wydawnictwo uznano „Wrocław dla dzieci”
Urzędu Miasta Wrocław. Na miejscu drugim znalazła się gra „Magiczny szlak ducha gór“ wydana
przez Urząd Miasta w Szklarskiej
Porębie, a miejsce trzecie zajął
„Przewodnik do kontemplacji” Muzeum Diecezjalnego Sztuki Kościelnej. W przypadku aplikacji
zwyciężyły „Szlak Kulinarny Śląskie
Smaki” wydana przez Śląską Organizację Turystyczną. Drugie miejsce
zajęła aplikacja Muzeum Wsi Kieleckiej, natomiast miejsce trzecie
„Visit Szczecin – oficjalny mobilny
przewodnik po Szczecinie” wydany
przez Urząd Miasta w Szczecinie.

Dyskusje ekspertów pełne emocji

Między członkami konkursowej
kapituły dochodziło do wielu dyskusji, a opinie na temat poszczególnych wydawnictw były często
skrajnie różne. Wywodzący się z
różnych środowisk eksperci zwracali uwagę na różne aspekty poszczególnych publikacji według swoich
osobistych preferencji. Zwrócili jednak uwagę na kilka tendencji, które
były charakterystyczne dla tegorocznych publikacji.
Część z nich wyróżniała się zdecydowanie na plus, a część na minus. Spory w ocenie wywołały
grube, a czasami dodatkowo wielotomowe publikacje, których najlepszym przykładem były wydawnictwa promujące Piotrków Trybunalski. Doktor Włodzimierz Banasik ocenił je pozytywnie

Zdaniem kapituły wśród projektów, więcej niż przed rokiem, było wydawnictw dla dzieci.
argumentując to tym, że mogą one
przyczynić się do powstania w przyszłości produktu turystycznego, np.
szlaku „Filmowy Piotrków”, który
mógłby być efektem wydania książki „Piotrków filmowy”. Większość
ekspertów uznała jednak, że tego typu wydawnictwa nie nadają się do
promowania regionów pod względem turystycznym ze względu na
swoją niepraktyczność, która wynikała zazwyczaj z dużych rozmiarów
i faktu, że były one zbyt ciężkie by
zabrać je ze sobą w podróż.

Z jakością różnie bywa

Część publikacji doczekała się
wielu pochwał ze względu na dobrą
jakość wykonania. Aleksandra Jodko i Zbigniew Frączyk pochwalili
oprawę graficzną oraz fotograficzną
wielu z nich. Frączyk zwrócił również uwagę na to, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych wiele
publikacji zawierało przygotowane

specjalnie dla nich zdjęcia. Z kolei
Alicja Dąbrowska podkreśliła użyteczność niektórych wydawnictw,
takich jak późniejszy zwycięzca w
kategorii foldery, czyli „Rowerem
przez Lubelskie”. To właśnie niewielka, ale estetyczna forma tej publikacji została przez nią określona
mianem „ideału podróżnika”. Na
drugim biegunie znalazły się gry. O
ile chodzi o sam pomysł zostały one
odebrane pozytywnie, zwłaszcza
przez doktorów Banasika i Kajzera.
Ten drugi zwrócił jednak uwagę na
beznadziejną jakość ich wykonania i
oprawy graficznej, która w dzisiejszych czasach powinna stać na o
wiele wyższym poziomie.

Miszmasz w publikacjach specjalnych

Trudności w ocenie wystąpiły w
przypadku publikacji specjalnych,
które nie miały żadnego wspólnego
mianownika. W tej kategorii pojawiło się niemal wszystko, począwszy

od wspomnianych już wcześniej
gier, przez rysunkowe wydawnictwa
dla dzieci, po publikacje trójwymiarowe, którymi pochwaliło się województwo świętokrzyskie. Zdaniem
Zbigniewa Frączyka był to swego
rodzaju miszmasz, z drugiej strony
części kapituły taka różnorodność
się podobała. Elżbieta Wąsowicz-Zaborek bardzo dobrze oceniła publikację „Wrocław dla dzieci”, w
przypadku której zwróciła uwagę na
bardzo przystępną formę zaprezentowania informacji o tym mieście
skierowanych do najmłodszych czytelników. W tegorocznym konkursie
umocniły się pewne występujące już
od pewnego czasu trendy, takie jak
duża liczba folderów i publikacji dla
dzieci i rodziców, co przez Elżbietę
Wąsowicz-Zaborek zostało odebrane bardzo pozytywnie. Na plus oceniono też zmianę charakteru
folderów w wydawnictwa bardziej
przewodnikowe.

Brak innowacji

Kapituła jako całość zwróciła
uwagę na fakt, iż po raz kolejny w
konkursowych materiałach brakowało nowości i innowacji, zwłaszcza tych stojących na wysokim
poziomie. Uznano, że publikacje były, jak co roku, wtłoczone w bardzo
podobne ramy i trudno było o znalezienie jakiegoś wyróżniającego je
elementu. A jeśli już coś takiego się
pojawiało, jak w przypadku gier czy
materiałów 3D, to często jakość ich
wykonania była nie do przyjęcia.
Tegoroczna edycja Róży Regionów nie przyniosła przełomu ani
spektakularnych nowości. Pokazała
jednak, że dla wielu publikacji,
przede wszystkim tych nagrodzonych, znalazły się wspólne elementy
– dobra jakość wykonania, praktyczność i użyteczność.

Nagrodzone foldery, serie, projekty specjalne i aplikacje
FOLDERY
„Rowerem przez Lubelskie” – Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Sieć rowerowa w naszym regionie jest
od lat rozwijana, promowana i poprawiana, a ta publikacja jest tego efektem.
Przygotowaliśmy ją wspólnie z wydawnictwem kartograficznym Kartpol.
Emilia Beata Górka,
rzecznik prasowa
UM Województwa Lubelskiego

„Miniprzewodnik Gmina Rewal” – Gmina Rewal
Wydaliśmy już w przeszłości duży
przewodnik po naszej gminie.
Uznaliśmy jednak, że przyda się jego mniejsza wersja dla osób, które
chcą w czasie zwiedzania mieć go
zawsze przy sobie. Stąd wersja kieszonkowa. Daria Dewor, Urząd
Gminy Rewal

„Opolskie kwitnące dla dzieci” – Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego
Nasza publikacja skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym. W formie różnego
rodzaju gier, rebusów i kolorowanek
chcemy pokazać im najważniejsze fakty
dotyczące województwa opolskiego.
Bartosz Swoboda, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UM Województwa Opolskiego

SERIE WYDAWNICZE
„Czeska Małopolska”, „Słowacka Małopolska”,
„Węgierska Małopolska” oraz „Włoska
Małopolska” – Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Seria ciekawie prezentuje region, ukazując jego bogatą,
wielowiekową różnorodność historyczną i kulturową. Tomasz
Urynowicz, Departament Turystyki, Sportu i Promocji UM
Woj. Małopolskiego

Zbiór wydawnictw Podlaskiego ROT-u
Zbiór wydaliśmy w celu usystematyzowania wiedzy na temat naszego
województwa. „Podlaskie – bogactwo różnorodności” to hasło, które
promuje nasz region i które jednocześnie było dla nas inspiracją. Joanna
Sienkiewicz, Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

„Encyklopedia Świdnicy” – Gmina Miasto
Świdnica
„Encyklopedia Świdnicy” jest skierowana do wszystkich zainteresowanych Świdnicą, jej historią,
architekturą, osobami związanymi
z miastem. Każdy może napisać coś
ciekawego, nowego, nieodkrytego
o Świdnicy. Łukasz Kajrowicz,
Urząd Miasta Świdnicy

PROJEKTY SPECJALNE
„Wrocław dla dzieci” – Urząd Miasta
Wrocław

APLIKACJE MOBILNE
„Szlak Kulinarny Śląskie Smaki” – Śląska
Organizacja Turystyczna

Naszym celem było przygotowanie
publikacji, która w lekkiej formie będzie przekazywała dzieciom wiedzę
na temat miasta, jego atrakcji, zabytków. Zeszyt z wierszykami i ładną
grafiką cieszy się dużą popularnością. Monika Mazur, UM Wrocław

„Magiczny Szlak Ducha Gór” – Urząd Miasta
w Szklarskiej Porębie
Magiczny Szlak Ducha Gór to gra terenowa powstała z myślą o rodzinach licznie odwiedzających Szklarską Porębę.
Zabawa prowadzi przez najciekawsze
atrakcje naszego miasta. Agnieszka
Rozenek, Referat Promocji Miasta
Szklarska Poręba

Priorytetem stworzenia aplikacji była użyteczność z punktu
widzenia turysty dzięki czemu każdy użytkownik może
zapoznać się z obiektami i potrawami, które znalazły się
w menu Szlaku. Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej
Organizacji Turystycznej

Aplikacja Muzeum
Wsi Kieleckiej

„Visit Olsztyn”
– Urząd Miasta
Olsztyna

„Przewodnik do kontemplacji” – Muzeum
Diecezjalne Sztuki Kościelnej w Sandomierzu
Impulsem do powstania tej publikacji
była wystawa „Zgoda sandomierska”,
która pokazywała Sandomierz jako miasto tolerancji. Pojawiła się tam postać
Marcina z Urzędowa. Urszula Stępień,
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej w Sandomierzu

Chcieliśmy zachować skansen, a jednocześnie umożliwić
jego pełne zwiedzanie. Beata
Ryń, kierownik działu promocji i marketingu Muzeum
Wsi Kieleckiej

Idealnie „wstrzeliliśmy się”
w moment, gdy tradycyjne
przewodniki i mapy powoli
odchodzą do lamusa.
Krzysztof Otoliński, dyrektor
Biura Promocji UM Olsztyna
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Jakość wydawnictw poprawia się z roku na rok
EKSPERT

dr Włodzimierz Banasik,
rektor WSTiJO
Niektóre publikacje podobały
mi się szczególnie, m.in. wielotomowe wydawnictwo o Piotrkowie Trybunalskim, a także
gry, które wymagają zaangażowania turysty i sprawiają zarazem, że zdobywa on wiedzę w
sposób bardziej interesujący
niż z przewodnika.

MARKETING

Aleksandra Jodko, Key
Account Menadżer Międzynarodowe Targi Poznańskie
W tym roku szczególnie podobały mi się wydawnictwa wielojęzyczne, które promowały
Polskę także wśród turystów
z zagranicy. Do takich zaliczyłabym m.in. „Kolory ziemi suwalskiej”. Ciekawe były także
publikacje z woj. opolskiego.

PRAKTYK

Zbigniew Frączyk, prezes
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
Na plus jak dla mnie jest jakość wydawnictw, która poprawia się z roku na rok. Na
minus – kilkunastotomowe
wydawnictwo na temat Piotrkowa Trybunalskiego, które
w kontekście tego konkursu
jest pomyłką.

GRAFIK

dr Ryszard Kajzer, wykładowca ASP w Warszawie
Co do niektórych publikacji
mam mieszane uczucia. Jeśli
chodzi o gry, to jest to świetny
pomysł, natomiast jego wykonanie jest po prostu beznadziejne. Podobnie w przypadku
„Świętokrzyskie czaruje w 3D”.
Zdjęcia są w nim dobre, ale
tekst się z nimi nie komponuje.

PRAKTYK

Andrzej Szymański,
przewodniczący WIT
Moje ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Na plus oceniam cały konkurs, który jest
moim zdaniem bardzo potrzebny. Na minus – wydawnictwa
książkowe. Brakuje mi też tutaj
większej liczby produktów turystycznych, wydawnictw prezentujących konkretne szlaki.

MENADŻER

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek,
wiceprezes POT
W tym roku mamy dużo folderów i publikacji dla dzieci i rodziców, co bardzo mi się
podoba, zwłaszcza „Wrocław
dla dzieci”. W przypadku projektów specjalnych trudno
o jakieś porównanie, bo każda
publikacja jest inna, są gry, są
materiały 3D.

REDAKTOR

Alicja Dąbrowska, dziennikarka „Gazety Wyborczej”
Podobają mi się wydawnictwa
użyteczne. Dobrym przykładem
jest „Rowerem przez Lubelskie”, które określiłabym mianem ideału podróżnika, bo
łączy niewielki format, trwałe
wykonanie oraz dokładne mapy. Na minus na pewno zapisałabym brak nowości.

SPECJALISTA PR

Michał Szydlik, menadżer w
Agencji Reklamowej „CzArt”
Z pewnością cieszy fakt, że tego typu aplikacji pojawia się
coraz więcej. Rzadko niestety
można wśród nich znaleźć coś
nowego i zaskakującego. Ścisła czołówka to aplikacje, które są przejrzyste, zrozumiałe,
intuicyjne i w pełni spełniają
swoją rolę.

Foldery, serie wydawnicze i projekty specjalne zgłoszone do konkursu Róża Regionów 2015

Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa
Łódzkiego, Łódzkie 2015.
Przewodnik turystyczny

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,
Kędzierzyn-Koźle City
WalkKędzierzyn-Koźle
City Walk

Lokalna Organizacja Turystyczna
Roztocze, Magiczne Roztocze

Gmina Łęknica, Przewodnik
geologiczno-turystyczny „Łuk
Mużakowa po obu stronach
Nysy Łużyckiej”

Wydział Promocji, Sportu,
Turystyki i Kultury Urzędu
Miejskiego w Przemyślu,
Rowerem po ziemi przemyskiej

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna, Wielkopolska –
katalog atrakcji turystycznych

Starostwo Powiatowe w
Hajnówce, Informator
turystyczny. Region Puszczy
Białowieskiej

Starostwo Powiatowe w
Hajnówce. Szlaki rowerowe w
regionie Puszczy Białowieskiej

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego,
Lubelskie atrakcje turystyczne

Zachodniomazurska Lokalna
Organizacja Turystyczna,
Mazury Zachodnie

LOT Wrota Karpat
Wschodnich, Atrakcje polskosłowackiego pogranicza

ROT Województwa
Łódzkiego, Manufaktura.
Guide

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Przewodnik Questowy. Suwałki lata dwudzieste, lata
trzydzieste, Przewodnik Questowy. Mój dziadek był peowiakiem

Mazowiecka Regionalna
Organizacja Turystyczna,
Seria trzech szlaków

Opolska ROT,
Opolskie smaki

LOT w Spale, Wojenna Spała
Carska Spała, Prezydencka
Spała

Gmina Rewal, Przewodnik
Gmina Rewal

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w
Malborku, Przewodnik
turystyczny

ROT Województwa
Świętokrzyskiego,
Wschodni szlak Green Velo

Gmina Lipce Reymontowskie,
Lipce Reymontowskie
ponadregionalnym produktem
turystycznym

UM Województwa
Lubelskiego, Lubelskie
smakuj życie

Podlaska ROT, Podlaskie
bogactwo różnorodności.
Katalog produktów
turystycznych

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna, Wielkopolska
– turystyka aktywna

UM Województwa
Mazowieckiego, Z rodziną
przez Mazowsze

Gorczańska Organizacja
Turystyczna, Małopolski
przewodnik dla dzieci
na lato i zimę

Gmina Miasto Radom,
Okolice Radomia, cz. I, cz. II,
mapa

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
Opolskie Kwitnące

LOT Wielki Gościniec
Litewski, Wielki Gościniec
Litewski (przewodnik
kulinarny, historia, mapa,
dwie ulotki)

UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Mapy parków krajobrazowych
Województwa KujawskoPomorskiego

UM Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Okiem orła

Starostwo Powiatowe
w Suwałkach, Koloryt Ziemi
Suwalskiej

Referat Kultury, Sportu
i Promocji Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego,
Piotrków filmowy

Gmina Miasta Wejherowo
Wejherowo – szlakiem,
kaszubskich nut

Gmina Międzyzdroje,
Na szlaku przygody

Muzeum Okręgowe w
Suwałkach, Wielka Wojna.
Suwalszczyzna i Zaniemenie
1914-1918

Warmińsko-Mazurska
Organizacja Turystyczna,
Przegląd turystyczny.
Kocham Warmię i Mazury

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, City Walk. Miejskie
Trasy Turystyczne

Mazowiecka ROT,
Moda na Mazowsze

Starostwo Powiatowe w
Wałczu, Powiat wałecki.
Dobry klimat

Gmina Biskupiec, Biuletyn
informacyjny „Wieści
Gminne”

Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Przewodnik kulinarny „Opolski
Bifyj”

ROT Województwa
Świętokrzyskiego,
Świętokrzyskie czaruje w 3D

Gmina Hrubieszów, Gmina
Hrubieszów i okolice.
Krajobraz
kulturowo-przyrodniczy

Gmina Hrubieszów,
Gmina w pocztówce

Urząd Gminy w Tymbarku,
Broszura informacyjna

Educare et Servire Fundacja
Antoine, Słowiańska Dolina
Wisłoki – wędrując śladami
Przodków

Urząd Miasta Leszno,
Leszczyńskie impresje

Gmina Bystra-Sidzina,
Sidzina – 450 lat lokacji wsi.
Album jubileuszowy

Urząd Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego,
Przystań w kadrze

Urząd Miejski w Wiśle,
Z Wiślaczkiem przez Wisłę

Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej w
Lasowicach Wielkich,
Opiśnik, Przepiśnik

Urząd Miasta Opole

Urząd Miasta Opole Lokalna Grupa Działania Urząd Gminy Dobrcz
Partnerstwo 5 Gmin

Urząd Miasta w Jaśle

Jelenia Góra

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Łódzkie w obiektywie
mieszkańców

Urząd Marszałkowski
Mazowiecka
Województwa
Regionalna Organizacja
Kujawsko-Pomorskiego
Turystyczna

Lokalna Organizacja
Turystyczna Kraina Zalewu
Wiślanego, Bitwa na Zalewie
Wiślanym na tle kulturowego
krajobrazu XIV-XV wieku

Wydział Promocji,
Sportu, Turystyki i
Kultury Urzędu
Miejskiego w
Przemyślu

Urząd Miasta w
Szczecinie

Szczecinecka Lokalna
Organizacja
Turystyczna

Referat Promocji
Miasta Szklarska
Poręba

Gmina Wadowice

APLIKACJE

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Brama na
Bagna”

Lipce Reymontowskie,
Urząd Marszałkowski
Lipce Reymontowskie
Województwa Podkarpackiego,
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ponadreginalnym produktem
turystycznym
Światowej

PROJEKTY SPECJALNE

Gmina Miejska Łeba,
Biuletyn informacyjny

SERIE WYDAWNICZE

Referat Kultury, Sportu i
Promocji Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego,
Biblioteka – Piotrków 800

Powiat Jeleniogórski,
Przewodnik turystyczny
Karkonosze

FOLDERY

Gmina Miasto Rawa,
Mazowiecka, W to mi graj!
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15 OFERTA „FIRST MINUTE”
Klienci lubią porównywać oferty
Oferta wczesnej rezerwacji z każdym rokiem pojawia się na rynku coraz prędzej.
Marzena German

K

ilka lat temu TUI
Deutschland testowało
system sprzedawania
wakacji w czasie wakacji. Polscy organizatorzy takich praktyk jeszcze nie
stosują, ale coraz wcześniej próbują
namówić potencjalnych klientów do
skorzystania z ich oferty w czasie,
kiedy część z nich dopiero wróciła z
letniego wypoczynku. Co prawda
wprowadzanie programu w początkach października, a nawet w połowie września wynika raczej z
uzyskanych zniżek u hotelarzy i z
chęci wydłużenia okresu sprzedaży,
ale zasady marketingu mówią jasno
– klienta trzeba „spotkać” w momencie, kiedy jest najbardziej recepcyjny na promocje i oferty.
Touroperatorzy wiedzą jednak, że
bardzo wczesne wprowadzenie
oferty nie oznacza biznesowego
zwycięstwa. – Opublikowanie programu we wrześniu czy w początkach
października
nie
jest
równoznaczne z przejęciem klientów przez touroperatora, który jako
pierwszy startuje ze sprzedażą kolejnego sezonu. Turyści chcą zazwy-

Janusz Śmigielski: Turyści chcą zazwyczaj porównać oferty, sprawdzić poziom cen.

czaj porównać oferty, sprawdzić zarówno poziom cen, jak i dodatkowe
korzyści wynikające z kupienia wakacji z tak dużym wyprzedzeniem.
Z drugiej strony zbytnie opóźnianie
momentu otwarcia sprzedaży sprawia, że organizator zostaje w tyle za
konkurencją, na co pozwolić sobie
zazwyczaj nie chce – zauważa Ja-

nusz Śmigielski, wiceprezes Grecos
Holiday i dodaje, że idealnie by było, gdyby wszyscy organizatorzy
prezentowali nową ofertę w podobnym czasie. Od strony agencyjnej
kwestia ta wygląda podobnie. Co
prawda klienci są zainteresowani
ofertą, ale wolą poczekać, by porównać ją z konkurencją. Z wczesną re-

zerwacją wiąże się jednak pewien
problem. Zdarza się, że część programu, głównie dotycząca wylotów
z portów regionalnych, ostatecznie
nie jest realizowana. To sprawia, że
zarówno klienci, ale także agenci co
roku podchodzą nieufnie do niektórych ofert. – Z jednej strony klienci i
agenci oczekują wprowadzania nowości, z drugiej poziom sprzedaży
tych nowości we wczesnej rezerwacji jest na tyle niski, że ostatecznie są
one wycofywane z oferty – zauważa
Janusz Śmigielski.
Pozornie ambitne plany niektórych touroperatorów mogą mieć
jeszcze inne podłoże. – Mam wrażenie, że część organizatorów wie
już na etapie planowania, że niektórych lotów nie uda się utrzymać.
Mimo to wprowadzają je do oferty,
by zachęcić klientów do zakupu. A
kiedy turyście, którego się raz pozyskało, odwoła się wyjazd, można
próbować go przekierować na inną
destynację. W ten sposób zapełnia
się inne rejsy – mówi Marek Andryszak, prezes TUI Poland. Andryszak
dodaje jednak, że taka strategia ma
krótkie nogi. – Klienci, którzy posiadają negatywne doświadczenia z
zakupem oferty z dużym wyprze-

dzeniem, mogą w kolejnym roku
obawiać się rezerwować u tego samego touroperatora – uważa prezes TUI Poland. A ilość zmian
uzależniona jest w tym przypadku
m.in. od poziomu sprzedaży, czyli
wszystko wraca do punktu wyjścia.
To dlatego touroperatorzy starają
się maksymalnie zmotywować
agentów do działania. Część z tych
pierwszych stosuje pręgierz w postaci limitów sprzedaży. – Limity
sprzedaży to sprawdzony system, a
jeśli agenci akceptują kolejne tego
typu regulacje, to ja w pełni rozumiem swoich konkurentów – mówi
Marek Andryszak.
Touroperatorzy zgodnie przyznają, że zainteresowanie klientów
ofertą w ramach wczesnej rezerwacji jest z każdym rokiem coraz wyższe. – W ubiegłym roku wzrosty w
sprzedaży oferty First Minute oscylowały w granicy 50 proc., dwa lata temu było to kilka procent, ale
już trzy lata temu około 30 proc. –
mówi Marek Andryszak. Jaką część
produktu letniego sprzedaje w tym
okresie, zdradzić nie chce. Doświadczenia innych organizatorów
pokazują jednak, że chodzi o mniej
więcej jedną trzecią oferty.

EXIM rozpoczyna sezon 2016
Rozmowa z Tomasem Husarem, prokurentem EXIM SA

• Jakie nowości pojawią się w przyszłorocznej ofercie letniej? Czy będą one dotyczyły nowych kierunków, nowych hoteli, nowych form wycieczek?
Oferta Lato 2016 będzie oparta głównie o nasze sprawdzone do
tej pory kierunki. Sporą część oferty zajmie także pakietowanie
dynamiczne, które naprawdę dobrze się sprzedaje i cieszy się dużym zainteresowaniem naszych klientów, głównie ze względu na
większą elastyczność jaką dają loty oparte na liniach rejsowych. Nowości zatem należy się spodziewać w tym kierunku, ale są one uzależnione w dużej mierze od tego, co jest popularne na rynku oraz
od możliwości korzystania z tanich połączeń lotniczych, gdyż to
w dużej mierze jest zaletą pakietowania.
• Kiedy ruszacie ze sprzedażą?
W tej chwili dopinamy umowy z naszymi Partnerami i myślę, że
oferta czarterowa ruszy do sprzedaży w drugiej połowie października, natomiast już teraz ruszy I odsłona oferty pakietowania dynamicznego z wyjazdami na Cypr, Majorkę i Teneryfę. Kolejne odsłony
będą pojawiały się sukcesywnie w formie sprzedaży przez naszą
stronę www.eximtours.pl oraz w całej sieci agencyjnej przez BV
i MerlinX.

• Na jakich kierunkach Exim Tours skupi się najmocniej?
Czym podyktowana jest ta decyzja?
Exim jak zwykle skupia się na wyjazdach do Egiptu, Tunezji i Turcji, gdyż są to kierunki od lat znane i lubiane przez naszych klientów.
Podyktowane jest to na pewno mocną pozycją jaką mamy w tych
kierunkach i faktem, że przez lata wypracowaliśmy sobie wśród
klientów markę jeżeli chodzi o obsługę krajów basenu Morza Śródziemnego. Do tego oczywiście Malta, Cypr, Wyspy Kanaryjskie
– po premierze w roku ubiegłym i w tym roku możemy spokojnie
stwierdzić, że był to strzał w dziesiątkę i zamierzamy dalej iść
w tym kierunku.

• W jakim stopniu przynależność do DER Touristik wpływa
na kształt polskiego produktu?
Exim SA, jako integralna część Grupy Exim coraz bardziej odczuwa moc synergii z ﬁrmami skupionymi w holdingu DER Touristik. Po
pierwsze wiemy, kto za nami stoi i jaka jest jego pozycja na rynku
turystycznym w Europie a po drugie mamy możliwość skorzystania z kontaktów całej grupy i dotarcia do interesującego nas produktu. Oczywiście pamiętamy o tym, że produkt jaki oferują rynki
niemiecki i czeski różnią się nieco od naszego, ale na tym polega naszym zdaniem siła grupy – we współdziałaniu przy zachowaniu indywidualnych potrzeb rynku danego kraju.

• Jak będzie wyglądała oferta do Tunezji i Egiptu – czy
ograniczacie liczbę miejsc, a jeśli tak, to w jakim stopniu?
Kwestia liczby miejsc w Egipcie i Tunezji jest jeszcze otwarta – cały czas prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami, ale nie zamierzamy robić tutaj jakiejś rewolucji. Liczba miejsc jest uzależniona w
dużej mierze od tego co dzieje się na rynku, od sygnałów jakie napływają do nas po sezonie letnim. Uważamy, że obydwa kraje są
dalej doskonałym miejscem wypoczynku, ze względu na pogodę, infrastrukturę no i oczywiście cenę. Ta ostatnia ma w wielu przypadkach głos decydujący, stąd też chcąc dotrzeć do szerokiej liczby
klientów musimy zaoferować im dobry jakościowo i niski cenowo
produkt, a takim są właśnie wyjazdy do Egiptu i Tunezji.

• Czy kupno części grupy Kuoni przez DER Touristik będzie miało jakieś znaczenie dla Exim Tours w Polsce? Jeśli
tak, to jakie?
Kupno grupy Kuoni świadczy o tym, że cała nasza grupa patrzy
dalej w przyszłość i rozszerza swoje wpływy. Dzięki czemu wszystkie biura skupione w DER Touristik będą mogły korzystać ze swoich doświadczeń i swoich produktów. Oczywiście jest to proces
długofalowy, który dopiero się rozpoczął więc trudno tutaj mówić
o natychmiastowym efekcie, ale w perspektywie jesteśmy przekonani że z powodzeniem będziemy mogli skorzystać z potencjału
grupy Kuoni.
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Programy muszą być elastyczne
Rozpoczęcie sprzedaży na kilka miesięcy przed realizacją wakacji to szansa dla touroperatorów.
Marzena German

N

a przyszły sezon letni
główni touroperatorzy zakładają wzrosty
na poziomie między
10 a 20 proc. Pod takim kątem kontraktują samoloty i
hotele w wakacyjnych kierunkach.
Już teraz widać, że duży ciężar swoich operacji przerzucają na Grecję,
Bułgarię i Hiszpanię, co nie oznacza, że nie zamierzają sprzedawać
Tunezji czy Egiptu. Te ostatnie kraje
zostały włączone do oferty, ale jak
mówi Jacek Socha, dyrektor produktu w Neckermann Polska, kontrakty muszą być bardzo elastyczne.
Jeśli znów coś się wydarzy, touroperatorzy chcą mieć pewność, że będą
mogli bez większych problemów i
strat wycofać się z problematycznych destynacji.

Ostrożnie z ważną Turcją

Wydaje się, że najbardziej problematycznym regionem jest Turcja.
Do tej pory był to bardzo mocny kierunek sprzedażowy, o który bili się
między sobą najwięksi konkurenci,
jednak miniony sezon pokazał, że
sporo klientów wybrało Grecję oraz
Bułgarię. Co więcej, pierwsze wyniki sprzedaży oferty w ramach wczesnej rezerwacji pokazują, że Turcja
spada w statystykach, za to mocno
zyskuje Grecja, choć jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że nie ma

co liczyć na duże wzrosty na tym
kierunku. Z drugiej strony Coral
Travel Wezyr Holidays zamierza
uruchomić loty do Izmiru, Neckermann Polska dywersyfikuje ofertę,
dokładając hotele w regionie Oludeniz i Fethiye, w Latozajawce Itaki na
tym kierunku dostępnych było
osiem destynacji. Ponadto lider rynku w pierwszej odsłonie oferty na
Lato 2016 prezentuje 50 hoteli na
siedmiu greckich wyspach oraz na
Peloponezie i Półwyspie Chalkidiki.
W przypadku Hiszpanii do 14 października można było wybierać spośród 30 hoteli zarówno na lądzie jak
i na Wyspach Kanaryjskich, Ibizie,
Formenterze, Minorce i Majorce.

Wzrosty nie dla wszystkich

Czy wobec tylu zdarzeń, które dotknęły branżę turystyczną w tym roku, rację mają touroperatorzy
kontraktujący pojemności samolotowe na poziomie wyższym o 10, a nawet o 20 proc.? Jarosław Jeschke,
prezes Small Planet Airlines mówi,
że tak. – Z pewnością jest to właściwy ruch na tym etapie sprzedaży,
pod warunkiem, że cały program
danego touroperatora jest na tyle
elastyczny, że pozwala wprowadzać
zmiany. W czasie tzw. „Early Booking” niczego nie należy wykluczać
całkowicie, choć z pewnością trendy
z końca sezonu Lato 2015 powinny
zostać zachowane, tak więc największą popularnością powinny cie-

Jarosław Jeschke: Największą popularnością powinny cieszyć się wyloty do Grecji, która nadal wydaje się być w trendzie wzrostowym.

szyć się wyloty do Grecji. Zyskują
też Bułgaria i Hiszpania. W naszym
portfolio Tunezja na przyszłe lato
nie występuje, Egipt jest ograniczony głównie do Hurghady i Marsa
Alam – wymienia Jarosław Jeschke.

Alfa Star pomoże największym

Wybór kierunków to nie jedyny
czynnik warunkujący wzrosty
sprzedaży. – Upadek Alfa Star sprawi, że klienci, którzy latali z tym to-

uroperatorem, w przyszłym roku
skorzystają z ofert innych organizatorów. Grono z nich z pewnością
kupi wakacje od firm postrzeganych jako transparentne, bezpieczne i stabilne finansowo – podkreśla
Jeschke. W praktyce może to oznaczać, że choć duzi organizatorzy
urosną dwucyfrowo po stronie liczby klientów i przychodów, to rynek
nie rozwinie się aż w takim tempie.
Prezes Small Planet Airlines nie jest

jednak przekonany, czy sprzedaż
oferty w ramach wczesnej rezerwacji będzie w tym roku tak dobra, jak
przed rokiem. – Sytuacja jest bardzo zmienna i klienci mogą się obawiać, że w ciągu kilku miesięcy w
destynacjach może wydarzyć się
coś, co uniemożliwi im realizację
wakacji, mogą nieco zwlekać z decyzją o rezerwacji, szczególnie przy
„problematycznych” kierunkach –
uważa Jeschke.

IV Ogólnopolskie Forum
Agentów Biur Podróży
25 listopada 2015, Adgar Plaza, Warszawa
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Partner Złoty

Doroczne spotkanie agentów i wiodących
organizatorów turystyki. Musisz tam być
Partner Wspierający

Gość specjalny: Jarosław Kuźniar

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: tel. 22 822 20 16
e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl
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Neckermann to udany urlop
Bułgaria, Grecja, Turcja, Hiszpania, ale te˝ Polska – te kierunki majà byç w Neckermannie bestsellerami oferty na sezon Lato 2016.
Sprzeda˝ oferty letniej rozpocz´ła akcja „Tydzieƒ Klienta”,
w ramach której na klientów czekały w biurach
Neckermanna liczne atrakcje, a wÊród nich bonusy
cenowe, wycieczki fakulatywne gratis jako dodatek do
rezerwacji, animacje dla dzieci i prezenty. Mo˝na było
tak˝e porozmawiaç na czacie z prezesem firmy
Krzysztofem Piàtkiem, biuro zorganizowało specjalny
wieczór w kawiarni Południk Zero w Warszawie połàczony
z pokazem zdj´ç znanej podró˝niczki i pisarki Moniki
Witkowskiej. Podczas promocyjnego tygodnia klienci mieli
równie˝ mo˝liwoÊç wzi´cia udziału w specjalnej ankiecie
i konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.
Europa i Polska
Na przyszłoroczny sezon letni touroperator przygotował
sporo nowoÊci produktowych, a wÊród nich oddzielny
katalog na Grecj´ i kolejny promujàcy podró˝e krajowe
pod nazwà „Pi´kna Polska”. – W sumie w sezonie letnim
2016 obowiàzywaç b´dzie szeÊç katalogów – mówi Jacek
Socha, dyrektor produktu w Neckermann Polska. Poza
wspomnianymi dwoma, pojawià si´ tradycyjne
Bliskie Podró˝e, Dojazd Własny, Oferta Rodzinna
i Zwiedzanie&Wypoczynek, na rynku dost´pny jest te˝
całoroczny katalog Dalekie Podró˝e. Jacek Socha zwraca
uwag´, ˝e na przyszłoroczne wakacje klienci b´dà mogli
nie tylko wybieraç z poszerzonej oferty pobytowej, ale tak˝e
udaç si´ na imprez´ objazdowà. – W Grecji nowoÊcià
b´dzie zachodnia cz´Êç Krety z przelotami do Chanii
z Warszawy i Katowic, mocno rozbudujemy program na
Rodos, powracamy z pełnà mocà do Półwyspu Chalkidiki
i na Riwier´ Olimpijskà – wymienia Jacek Socha. Na
Półwyspie Chalkidiki klienci b´dà mogli wybraç si´ tak˝e
na imprez´ objazdowà. – Koncept kameralnych grup,
liczàcych do 25-30 osób sprawdził si´, dlatego zamierzamy
go kontynuowaç tak˝e w przyszłym roku – zapowiada
dyrektor produktu Neckermann Polska. A mówiàc
o objazdówkach, nie mo˝na pominàç takich programów
jak rejs po fiordach norweskich, czy wycieczki po Izrealu czy

Wakacje 95 hoteli w tym 22, w których prowadzone b´dà
animacje w klubie Lollo&Bernie. Choç program animacyjny
jest dla grupy Thomasa Cooka zunifikowany, to oczywiÊcie
w hotelach oferowanych na naszym rynku w ramach
produktu rodzinnego animacje prowadzone b´dà w j´zyku
polskim. Program letni ma zapewniç Neckermannowi
10-procentowe wzrosty po stronie liczby klientów, podobny
plus zakładany jest w odniesieniu do przychodów.
Głównymi kierunkami sezonu Lato 2016 majà byç
Bułgaria, Grecja, trzecie miejsce, według programowania,
b´dzie nale˝eç ex aequo do Turcji i Hiszpanii.

Katalog z polskà ofertà wraca do
oferty Neckermann.

po Gruzji w połàczeniu z Armenià. Łàcznie w ofercie
znajdzie si´ ponad 30 programów tego typu.
Wi´cej Grecji i Bałkanów
NowoÊci obejmà jednak przede wszystkim ofert´
pobytowà. Neckermann Polska powraca do organizacji
wypoczynku w rumuƒskiej Konstancy, ró˝nicuje program w
Turcji – klienci b´dà mogli sp´dziç wakacje w takich
kurortach jak Oludeniz czy Fethiye poło˝onych w regionie
Morza Egejskiego, dokłada kolejne hotele i zwi´ksza liczb´
pokoi w Bułgarii. Powi´kszenie oferty dotyczy te˝ takich
kierunków jak Chorwacja i Czarnogóra. Podobnie jak w
ubiegłym roku Neckermann b´dzie mocno wspieraç tak˝e
ofert´ rodzinnà firmowanà przez duet maskotek
Lollo&Bernie. Łàcznie zaoferuje w katalogu Rodzinne

Du˝y nacisk zostanie poło˝ony na promocj´ wypoczynku
w Polsce. Choç sprzeda˝ pobytów w naszym kraju przez
Neckermanna nie jest niczym nowym, to zmiana polega
na poszerzeniu programu. – W ofercie znalazły si´ hotele
o ró˝nym standardzie, główny nacisk poło˝yliÊmy jednak
na ofert´ rodzinnà i typu spa&wellness – mówi Efe Türkel,
dyrektor ds. transformacji w Neckermann Polska i dodaje,
˝e w trzech obiektach pojawi si´ animacja prowadzona
przez nale˝àcà do touroperatora mark´ Happy Events.
– Happy Events powstało nad polskim morzem i po wielu
latach obecnoÊci w hotelach Neckermanna za granicà
wraca do Polski – informuje Efe Türkel. W katalogu Pi´kna
Polska pojawià si´ propozycje wypoczynku w 33
miejscowoÊciach w całym kraju, od gór, przez Mazowsze,
Wielkopolsk´, Mazury a˝ do Pomorza, a elementem
przyciàgajàcym b´dzie nie tylko standard spełniajàcy
wymagania Neckermanna, ale tak˝e atrakcyjny poziom
cen. Łàcznie w katalogu znalazło si´ 58 obiektów, z czego
11 posiada certyfikat Hotelu Przyjaznego Rodzinie.
Neckermann Polska pełnà ofert´ na Lato 2016 zamieÊci
w swoich systemach rezerwacyjnych do 10 listopada.
WczeÊniej agenci b´dà mogli sprzedawaç produkt rodzinny
i ofert´ wypoczynku w Polsce. Bo jak podkreÊla Efe Türkel
Polska jest pi´kna, dlatego warto wprowadziç jà do
sprzeda˝y agencyjnej.
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Przewozy warto zlecać profesjonalnym fir
Własna baza autokarowa nie dla wszystkich jest dobrym rozwiązaniem. Wielu touroperatorów woli
Magdalena Szadkowska

T

ouroperatorzy stawiają
wysokie wymagania przewoźnikom, ponieważ autokar w dzisiejszych
czasach ma być tani, wygodny i wyposażony we wszelkie
udogodnienia. Firmy transportowe
prześcigają się więc, by być konkurencyjnymi na rynku. Biura specjalizujące się w turystyce autokarowej
zazwyczaj posiadają własną bazę
pojazdów, która stanowi dla nich
dodatkowe źródło dochodów. Jednak wielu touroperatorów nadal powierza transport wynajmowanym
firmom.

Opieramy się na własnej bazie

Jeżeli touroperator posiada autokary i odpowiednią na nie licencję,
to oprócz tego, że jest organizatorem turystyki, może być równocześnie przewoźnikiem. Wiele biur
podróży, szczególnie tych specjalizujących się w tym segmencie turystyki, przekonuje, że posiadanie
własnej bazy jest opłacalne. – Są
dwa podejścia: jeżeli biuro robi wyjazdy okazjonalne, to jest w stanie

posiłkować się zewnętrzną firmą.
Natomiast, jeżeli tak ja my organizuje stałe wycieczki do zagranicznych kurortów, to najlepszym
rozwiązaniem jest własna baza – zaznacza Robert Waloch, szef Centrum Turystyki Oskar. Centrum
aktualnie posiada 13 autokarów, z
czego 11 zostało wyprodukowanych
w 2014 r. i 2015 r. Standard floty jest
więc naprawdę wysoki. – Nasz
sztandarowy autokar jest wyposażony w system Funtoro, który umożliwia pasażerom korzystanie z
multimediów dzięki tabletom zainstalowanym z zagłówku foteli – opowiada Waloch. Takie rozwiązanie
sprawdza się także w Funclubie,
który autokarów ma 16. – Jeżeli jesteśmy touroperatorem autokarowym i chcemy budować swoją
markę, to własna baza autokarowa
jest niezbędna. Nie wszyscy przewoźnicy posiadają takie udogodnienia, jak wi-fi czy kontakty pod
fotelami, a my chcemy przyzwyczaić naszych klientów do takiego stylu
podróżowania – mówi Lilianna Lesińska, manager Funclub. Plusów
jest więcej – oprócz własnej bazy,
sprawdzonych kierowców i pilotów

Tomasz Czapla: Aby zachować rentowność i wysoki standard usług, transport musi być prowadzony przez zespół specjalistów.

autokary można wynajmować innym firmom jako dodatkowe źródło
dochodu. – Nasze busy wynajmujemy m.in. zespołowi klubowemu
Lech Poznań. Podróżujemy też na

różne eventy – zaznacza Lesińska.
Dla wielu touroperatorów to
jednak bezpośrednia współpraca
z firmą transportową stanowi optymalne rozwiązanie. – W dzisiejszych

czasach, aby zachować rentowność
przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiego standardu usług i przy
tak dużym wolumenie sprzedaży,
transport, a zwłaszcza jego logisty-

PKS Poznań S.A. – biznesowy partner w turystyce XXI wieku

Luksusowe autokary renomowanych marek, wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i komfortu, doświadczeni
i wypoczęci kierowcy oraz nowoczesny dworzec, będący częścią Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu, a przy tym
konkurencyjne ceny – to powody, dla których PKS Poznań S.A. stał się ważnym partnerem branży turystycznej.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna od wielu już lat wynajmuje swoje
wysokiej klasy autobusy do użytku na trasach krajowych
i zagranicznych. Ze względu na gwarancje bezpieczeństwa
podróży, z usług spółki najchętniej korzystają organizatorzy
wycieczek dla dzieci i młodzieży – dziś jest to ponad 60%
poznańskich przedszkoli i 40% szkół. Tajemnicą sukcesu
tego przewoźnika są m.in. niezawodni kierowcy, od lat lojalnie związani ze stabilną finansowo firmą, dbającą o ich wysokie kompetencje, zdrowie i odpoczynek. Autokarami PKS
Poznań S.A. podróżują także klienci biur podróży, pracownicy dużych firm (wyjazdy firmowe i integracyjne) i niezliczeni parafianie (pielgrzymki), jeżdżący do krajów Europy
Zachodniej, ale i w kierunku południowo-wschodnim, jak np.
do Włoch, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry czy

Albanii. Co ciekawe, PKS Poznań S.A. preferują touroperatorzy azjatyccy, wożący po
Europie turystów z Chin i Turcji. Wynajem luksusowych autokarów, w konkurencyjnych
cenach i z profesjonalną obsługą, to jeden z celów dobrze
dziś zarządzanej poznańskiej
spółki PKS.
W ciągu trzech ostatnich lat
PKS Poznań S.A. wymieniła
ponad 30% swojego taboru
autobusowego. Zakupiono
pojazdy marki Setra, Mercedes, Volvo, Solaris, MAN
i Autosan, wyposażone w systemy bezpieczeństwa ABS,
ASR, ESP, EBS i pasy bezpieczeństwa. Trasy dalekobieżne obsługiwane są przez autokary klasy LUX,
z obszernymi lukami bagażowymi i przyciemnianymi szybami. Wiele z nich spełnia dodatkowe warunki techniczne, umożliwiające poruszanie się po autostradach i na
drogach ekspresowych z prędkością do 100 km/h, co
znacznie skraca czas przejazdu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i komfortu. Autobusy
wyposażone są w wi-fi, dzięki czemu pasażerowie mogą
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu.
Poznańska spółka autobusowa pokazuje, że czas
zweryfikować swoje wyobrażenia o PKS. Choć firma
szczyci się swoją 70-letnią tradycją w przewozach
pasażerskich (w 1945 r. powstała samodzielna organizacja samochodowa pn. „Państwowa Komunikacja Samochodowa”), to swoją innowacyjnością i priorytetem, jakim

jest dobro podróżnych, stała się ważnym partnerem biznesowym dla turystyki XXI wieku.
Z funkcjonalnego i pięknego dworca, należącego do PKS
Poznań S.A., korzysta dziś około 40 przewoźników obsługujących kursy krajowe i 35 przewożących pasażerów na
trasach międzynarodowych. Ruch na dworcu zarządzany
jest przy wsparciu nowatorskiego systemu informatycznego, stworzonego specjalnie dla PKS Poznań S.A. przez
Kolejowe Zakłady Łączności. Na peronach podróżowanie
ułatwiają elektroniczne tablice informacyjne oraz automatyczny system zapowiedzi w j. polskim i angielskim.
Dworzec jest częścią najnowocześniejszego w Polsce
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – w jednym
miejscu zlokalizowano wszystkie środki komunikacji miejskiej: obok PKP i PKS jest również PST (Poznański Szybki Tramwaj, zwany „pestką”). Terminal dworca ma ponad
5 tys. m2 powierzchni i został zaprojektowany tak, by podróżny, przemieszczający się np. z pociągu do autobusu
na linię międzynarodową, czy też z tego autobusu do środków komunikacji miejskiej czy podmiejskiej, nie musiał
wychodzić spod zadaszenia.
Wyceny wynajmu i rezerwacji autokaru można dokonać
samodzielnie na przyjaznej użytkownikowi stronie
www.pks.poznan.pl lub poprzez bezpośredni kontakt ze
specjalnie do tego zadania dedykowanymi pracownikami,
którzy drogą mailową lub telefonicznie chętnie porównają
ceny usługi dla konkretnych modeli autobusów
i w ramach określonego
przez Klienta budżetu.
Zapraszamy
Państwa do kontaktu
i współpracy!

Multimedia są coraz częściej
spotykane w pojazdach wysokiej
klasy i kwestią czasu jest, kiedy
staną się one standardem.

Jeżeli jesteśmy touroperatorem
autokarowym i chcemy budować
swoją markę, to własna baza
autokarowa jest niezbędna.

Małgorzata Smakosz, Dragpol

Lilianna Lesińska, Funclub

Film w autokarze

rmom

korzystać z usług zewnętrznej firmy.
ka, musi być prowadzony przez zespół specjalistów znających się np.
na bieżących przepisach. Inni touroperatorzy również poszli tym śladem, pozbywając się swojego taboru
lub znacznie go ograniczając na
rzecz profesjonalnych firm transportowych – mówi Tomasz Czapla, wiceprezes zarządu Rainbow Tours.
Touroperator od lat współpracuje z
firmą Trans Bis, która realizuje dla
niego wszystkie programy objazdówek autokarowych, połączenia wewnętrzne na terenie kraju oraz
około 30 proc. tras na objazdówkach
lotniczych. Reszta obsługiwana jest
przez firmy współpracujące z zagranicznymi kontrahentami. – W sezonie jest to od 30 do 60 autokarów
tygodniowo – podkreśla Czapla. Rainbow jest liderem, jeśli chodzi o objazdówki, więc autokary wydają się
być tu niezbędne. Również firma
Delta Travel zauważyła potrzebę
zbudowana własnej bazy. – Firma
potrafiła wysłać 100 autokarów na
jednego sylwestra. Opłacało im się
założyć spółkę córkę Deltatransport,
która uzupełnia ich ofertę – podkreśla Rafał Marek, członek Zespołu
ds. transportu i przewoźników autokarowych ITRP. W razie problemów

bezpieczniej jest, gdy istnieje niezależna firma, zajmująca się wyłącznie
transportem.

Spór o logo i koszulki

Relacja na linii touroperator –
przewoźnik nie zawsze układa się
idealnie. Do głównych problemów
można zaliczyć kwestie płatności,
utrzymania autobusów w czystości
czy reklamy. Jednym z przykładów
może być Trans Bis, którego autokary i koszulki kierowców są oznaczone logo Rainbow Tours. – Gdy
konkurencyjna firma chciałaby wynająć te autokary, to pojawia się problem, ponieważ ona nie chce jeździć
z nośnikiem reklamowym Rainbowa
– mówi Rafał Marek. Podobna sytuacja pojawiła się w przypadku Agencji Turystycznej Arion z Krakowa,
która ma spółkę córkę Hel-Tour. –
Ich autobusy były opisane Arionem.
Inne biura nie chciały, żeby na organizowanych przez nich imprezach
jeździły autobusy z logo konkurencji
– mówi Rafał Marek. Sporym problemem okazują się także upadki
biur. Jeżeli bazują one na transporcie autokarowym, to wówczas takie
biuro ciągnie ze sobą na dno swojego przewoźnika.

Multimedia dają klientom nowy komfort podróży.
Magdalena Szadkowska

F

untoro to indywidualny system multimedialny, który
umożliwia 72 osobom w tym
samym czasie oglądanie filmów, słuchanie muzyki oraz granie w gry.
Dzięki podłączeniu do internetu, jakie zapewnia system interbox VDO,
możliwe jest także przeglądanie
stron internetowych oraz kontaktowanie się poprzez media społecznościowe. Pasażerowie ponadto mogą
śledzić swoją aktualną pozycję na
mapie, oglądać obrazy z zewnętrznie zamontowanych kamer, a także
pobierać informacje o trasie.
Wszystko za pomocą dotykowych
ekranów zamontowanych w zagłówkach foteli. Funtoro Mod, dzięki odbiornikom SAT-TV i SAT-Radio
może rozszerzyć swoją ofertę o programy telewizyjne i stacje radiowe
dostępne podczas podróży. Takie
rozwiązania technologiczne na polski rynek wprowadziła firma Dragpol i oferuje je przewoźnikom
autokarowym, autobusom miejskim
i samochodom osobowym. – System
Funtoro jest kolejnym ukłonem w
stronę pasażera, zaraz po takich

System Funtoro jest
ukłonem w stronę
pasażera, zaraz po
klimatyzacji czy mobilnym Internecie.
Małgorzata Smakosz

product manager ds. multimediów Dragpol

rozwiązaniach jak klimatyzacja,
elektroniczny system informacji,
mobilny Internet, czy ładowarki do
urządzeń mobilnych – podkreśla
Małgorzata Smakosz, product manager ds. multimediów Dragpol.
System Funtoro to przyszłość turystyki autokarowej – podkreślają
organizatorzy. Wiele firm przewozowych zdaje sobie sprawę, że nowe
technologiczne rozwiązania mogą
diametralnie zwiększyć ich pozycję
na rynku. Rozwój w tym kierunku

jest więc nieunikniony, gdyż pasażerowie oczekują nie tylko komfortu
przejazdu, ale także stałego dostępu
do multimedialnej rozrywki. W ten
sposób takie firmy, jak Link-Bus czy
Centrum Turystyki Oskar z Poznania postanowiły zwiększyć atrakcyjność oferty. Jednymi z pierwszych
autokarów w Polsce, które wyposażono w multimedia Funtoro były
dwa autokary marki Irizar 16, należące do Link-Bus, które kursowały
na trasie Kraków-Gdańsk. Również
biuro Oskar zainwestowało w autokar Irizar PB wyposażony w system
Funtoro. Na polskim rynku pojawił
się także nowy przewoźnik – Lux
Express, którego wyróżniały atrakcyjne ceny oraz komfort podróży i
dostęp do multimediów. Dzięki
m.in. systemowi Funtoro firma stała
się bardzo konkurencyjna, zagrażając innej znanej marce Polski Bus.
Jeszcze kilka lat temu przewoźnicy dosyć sceptycznie podchodzili do
tematu monitorów dla pasażerów. –
Obecnie te rozwiązania są coraz
częściej spotykane i kwestią czasu
jest, kiedy staną się one standardem,
zwłaszcza w turystyce autokarowej
– mówi Smakosz.

PKS Wieluń zaprasza do współpracy
Biuro Podróży AGMATUR PKS Wieluń tworzy
każdy z realizowanych przez siebie projektów
indywidualnie, dbając o to, aby sprostać
najśmielszym wymaganiom swoich klientów.
Biuro nie podąża utartym szlakiem, zawsze
szukając dla swoich klientów nowych, ekscytujących i zapewniających wiele doznań dróg.
Biuro Podróży AGMATUR oferuje organizację:
• Wycieczek krajowych – najważniejsze
miasta, szlaki kulturowe i przyrodnicze,
turystyka rekreacyjna,
• Wycieczek szkolnych,
• Wyjazdów integracyjno-szkoleniowych
zakładów pracy,
• Imprez turystycznych „szytych na miarę”
– organizowane na zlecenie firm i instytucji,
• Turystyki pielgrzymkowej – wyjazdy
do najważniejszych sanktuariów
w kraju i zagranicą,
• Wynajem autokarów turystycznych.
PKS Wieluń
ul. Traugutta 53
98-300 Wieluń

AGMATUR
ul. Sztaszica 49
98-300 Wieluń

Wynajem autokarów
tel. (43) 843 03 87
kom. 697 221 616
turystyka@pks-wielun.pl
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RYNEK TURYSTYCZNY CENY TRENDY SPRZEDAŻ

21%

Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Bardzo wysoki udział imprez
lotniczych w sprzedaży. Blisko
95 proc. klientów wybrało
imprezy lotnicze.

Kolejny sezon ze wzrostem liczby klientów
TREND W SPRZEDAŻY

W

rzesień upłynął biurom podróży w pracowitym nastroju, gdyż kolejne tygodnie
przynosiły wyłącznie wzrosty liczby
zawartych transakcji w porównaniu z
wrześniem 2014 roku. Przy spadających, jak to zwykle bywa po szczycie
sezonu, cenach imprez turystycznych,
liczba klientów odwiedzających w tym
okresie biura podróży utrzymywała
się na przyzwoicie wysokim poziomie.
Zdecydowana większość rezerwacji
dokonywana była krótkoterminowo.
Królowały lasty z terminami wyjazdów za kilka lub najpóźniej za kilkanaście dni. Podsumowanie liczby
klientów biur podróży, którzy zdecydowali się na urlop we wrześniu przyniósł wynik dodatni +2,1 proc. Z taką

Krzysztof Piątek, PZOT

jednocyfrową dynamiką wzrostu liczby klientów mieliśmy do czynienia
przez cały okres wysokiego sezonu.
Aktualna prognoza wyniku bieżącego
roku turystycznego ustabilizowała się
na poziomie +4 proc. więcej klientów
w stosunku do 2013/14. Do końca października nie ma szans na znaczące
wahnięcia prognozy wyniku roku.
Oznacza to, że branża pomimo wszelkich możliwych przeciwności losu zaliczy kolejny sezon ze wzrostem liczby
klientów.
W najbliższych tygodniach uwagę
klientów będą przyciągały liczne promocje wyjazdów egzotycznych i narciarskich w sezonie Zima 15/16, jak
również powoli rozkręcająca się
sprzedaż przyszłego Lata.

Tylko pięć tygodni do końca Lata 2015 a sprzedaż kwitnie.
rezerwacje

klienci

50

27,7
10,8
10,2

0
-30

kategoria
rezerwacje
klienci
bus+hotel
samolot
dojazd własny

27,6

6,9
6,3

8.09

21

15.09
8.09
10,80%
10,20%
33,50%
9,10%
20,40%

20,9

8.09
15.09
6,90%
6,30%
45,20%
4,60%
46,30%

15.09

22.09
27,60%
27,70%
55,40%
26,30%
59,20%

29.09
20,90%
21,00%
49,50%
21,00%
-10,40%

ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (W PLN)*

INDEKS CENY

NAJPOPULARNIEJSZE
KRAJE I KIERUNKI

Kos i Grecja hitami sprzedaży ostatniego tygodnia. Tunezja - kolejny krok w górę
rankingu popularności. Pierwsza nadal Grecja.

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

Branża w ostatnich pięciu tygodniach
sprzedaży Lata 2015 starała się osiągnąć 20 proc. wzrostu sprzedaży Grecji. Nowością są Czechy.

Grecja

Turcja

Hiszpania

3200

Kraj
Cena rez. Cena/osoba
1. Grecja
4 048
1 867
2. Turcja
4 249
1 953
2 813
3. Hiszpania 6 051
4 478
2 099
4. Egipt
5 280
2 430
5. Cypr
3 015
1 629
6. Włochy
7. Portugalia 6 536
3 116
8. Tunezja
3 330
1 605
9. Maroko
5 058
2 498
864
469
10. Czechy

2875
2500

2392
2056

1800

15.09

2763

Kraj
1. Grecja
2. Turcja
3. Hiszpania
4. Egipt
5. Cypr
6. Włochy
7. Portugalia
8. Tunezja
9. Maroko
10. Czechy

2813

2218
1953
1940

22.09

1867

29.09

15.09
1,134
0,992
1,413
1,007
1,24
1,025
1,474
0,795
++
++

22.09
1,066
1,01
1,411
1,088
1,325
0,955
1,573
0,834
++
++

29.09
0,954
0,998
1,438
1,073
1,242
0,833
1,593
0,82
1,277
0,24

Grecja

2

1,413

0

Hiszpania

1,066
1,01

0,992

Kraj
Udział %
1. Grecja
19,10%
7,30%
2. Turcja
3. Hiszpania 13,00%
-15,60%
4. Egipt
9,50%
5. Bułgaria
6. Włochy
32,60%
7. Tunezja -60,70%
8. Portugalia 20,70%
9. Chorwacja -4,40%
12,00%
10. Cypr

1,438

1,411

1,134
1

* z ostatniego tygodnia

RYNEK WALUTOWY WALUTY PALIWA PROGNOZY

Turcja

0,998
0,954

15.09

22.09

29.09

* sezon 2015

4,25 zł

Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Kurs euro na początku
października. Złotówka
mocniejsza wobec euro
oraz dolara.

Krajobraz po FED i RPP. Ropa naftowa drożeje

O

statnie sesje na rynkach finansowych mijają pod znakiem
dyskontowania sygnałów z
amerykańskiej gospodarki. Słabsze
wskazanie dotyczące rynku pracy w
USA (NFP) odczytane zostało przez rynek jako sygnał, iż FED może opóźnić
podwyżki stóp procentowych. To w
konsekwencji stanowiło wyraźny czynnik, aby doprowadzić do przeceny
amerykańskiej waluty na rynku. Ponadto ograniczenie prawdopodobieństwa
szybkich podwyżek doprowadziło do
umocnienia instrumentów dłużnych o
stałej stopie procentowej, przez co również polskie papiery (10YT) spadły do
okolic 2,6 proc. Równocześnie spadek
ryzyka podwyższenia kosztu finansowania w USA wygenerował lokalne od-

Konrad Ryczko, BOŚ

reagowanie na rynkach EM, takich jak
Turcja czy Rosja. Wśród innych ciekawych wydarzeń warto wspomnieć o
odbijających kwotowaniach ropy naftowej, która zyskuje na bazie działań
militarnych w Syrii oraz słabszego dolara. Z punktu widzenia krajowej
waluty PLN brak było mocniejszych reakcji, poza kwotowaniami USD/PLN,
gdyż PLN oraz koszyk CEE w ostatnich
tygodniach zachowywały się względnie
stabilnie na tle innych EM. Uwaga inwestorów skupiła się m.in. na ostatnim
posiedzeniu RPP, która pomimo presji
deflacyjnej wyraziła stanowisko, iż
stopy nie ulegną zmianie. Przypomnijmy, iż rynek ostatnio spekulował, iż
w 2017 r. może nas czekać jeszcze jednak obniżka stóp.

KURSY WALUT
Umocnienie krajowej waluty wobec amerykańskiego dolara. Na innych
parach związanych ze złotym dynamika ruchu pozostawała ograniczona,
chociaż widoczne są próby umocnienia złotego m.in. wobec euro.
dolar USA

4,5

3,5

4,2094
3,7238

3,7438

15.09

22.09

waluta
euro
dolar USA
funt
frank

15.09
4,2094
3,7238
5,749
3,8417

Wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne tendencje w konsumpcji
indywidualnej.

W cenach hurtowych oleju napędowego i benzyny 95-oktanowej nastąpiła zamiana
miejsc. Olej napędowy ponownie jest droższym paliwem. Cena ropy idzie w górę.
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Produkt
16.09
Ropa BrentUSD/baryłka 49,88
Benzyna Pb95 PLN/l
4,59
Olej napędowy PLN/l
4,31

olej napędowy
23.09
47,82
4,54
4,28

Paliwo lotnicze AVGAS 100 LL PLN/l*
Paliwo lotnicze JET A-1 PLN/l*

VI 2015

VII 2015

VIII 2015

IX 2015

źródło: GUS

0

16.09

23.09

30.09

Źródło: bankier.pl

4,2453

3,7799

3,789

0

CENY PALIW

Średnia sald ocen zmian
sytuacji finansowej gosp.
dom. kraju: 24 września
-9,9

euro

4,2434

4,1924

UFNOŚĆ KONSUMENCKA

0

Kierunek Udział %
Antalya
-4,40%
17,20%
Heraklion
18,80%
Rodos
-17,60%
Hurgada
40,90%
Zakynthos
Korfu
20,70%
Bodrum
21,60%
Burgas
9,70%
Sharm El Sheikh-17,60%
10,50%
Kos

30.09
48,53
4,49
4,26
8,12
3,63

*cena z akcyzą, **stan na 3.09.2015
źródło: bankier.pl, e-petrol.pl, dlapilota.pl

29.09
22.09
4,1924
3,7438
5,7958
3,8522

6.10

29.09
4,2434
3,7799
5,7421
3,8909

6.10
4,2453
3,789
5,7474
3,8873

ŚREDNIE CENY PALIW NA
KIERUNKACH Z DOJAZDEM
WŁASNYM
Kraj
Austria
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
Włochy

Waluta
EUR
BGN
HRK
CZK
EUR
RON
EUR
EUR
HUF
EUR

Pb95
1,08
2,1
9,12
31,6
1,32
5,13
1,26
1,24
343
1,57

ON
1,07
2,12
8,58
30,3
1,11
5,08
1,09
1,15
343,95
1,43

*stan na 30.09.2015, źródło: e-petrol.pl
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Za opóźnienia lotu może
odpowiadać organizator
Odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu pociąga za sobą nie tylko odpowiedzialność przewoźnika, ale też organizatora imprezy, której przelot jest elementem.
Krzysztof Wilk

R

ozporządzenie (WE) nr
261/2004 nakłada na
przewoźników lotniczych konkretne obowiązki w przypadku
odwołania lub znacznego opóźnienia lotu, które polegają na zapewnieniu posiłków, ewentualnego
noclegu lub wypłacie odszkodowania. Problem biura podróży polega
na tym, że w przypadku gdy dochodzi do takich zdarzeń, pierwszym
podmiotem, do którego zwraca się
turysta, nie jest przewoźnik, ale właśnie organizator. Jest tak ze względu na kontraktową odpowiedzialność biura podróży za całość
wycieczki, w tym również za przelot. Obowiązki linii lotniczych mogą
zatem zostać przeniesione na organizatora turystyki.

Jakie są prawa pasażera

W przypadku naruszenia praw
pasażera przez linie lotnicze zastosowanie ma rozporządzenie (WE)
nr 261/2004, które dotyczy pasażerów odlatujących z lotniska położonego na terytorium UE oraz
przylatujących na lotnisko na jej terytorium z kraju trzeciego. Dodatkowo, aby rozporządzenie mogło
zostać zastosowane, pasażer musi
posiadać potwierdzoną rezerwację
na dany lot oraz stawić się na odprawę nie później niż 45 minut przed
ogłoszoną godziną odlotu. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 nie narusza praw pasażerów wynikających z dyrektywy 90/314/EWG
(implementowanej do polskiego
prawa w ustawie o usługach turystycznych). W przypadku odwołania
lub opóźnienia lotu rozporządzenie
261/2004 oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nakładają na przewoźników lotniczych
szerokie obowiązki opieki nad pasażerami, a także ewentualnego zwrotu ceny biletu lub odszkodowania.
Uprawnienia pasażerów zależne są
od czasu oczekiwania i przyczyn
opóźnienia. Pasażerowie otrzymują
od przewoźnika lotniczego pomoc
w przypadku opóźnienia wylotu w

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PASAŻEROWI
W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LOTU
Obowiązkowe świadczenia dla podróżujących w przypadku opóźnienia lotu:
• posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
• dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy,
dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.
• w przypadku gdy spodziewany czas odlotu
ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowanym starcie opóźnionego lotu: zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy
lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA, GDY OPÓŹNIENIE WYNOSI PONAD 3 GODZ.
250 EURO dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
400 EURO dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż
1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500
do 3500 kilometrów;
600 EURO dla wszystkich innych lotów.

stosunku do planowanego startu: a)
o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów; b) o
trzy lub więcej godzin w przypadku
wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o
długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów; c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich
innych lotów. W takich przypadkach
pasażerom przysługują bezpłatne
świadczenia od linii lotniczych wymienione w tabelce obok.

Opóźnienie lotu

Gdy opóźnienie wylotu wynosi co
najmniej pięć godzin, pasażerowie
mogą żądać zwrotu w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu, jeżeli lot nie służy już dłużej
jakiemukolwiek celowi związanemu
z pierwotnym planem podróży oraz
żądać zapewnienia powrotu do
pierwszego miejsca odlotu w najwcześniej możliwym terminie. Takie
przypadki są uzasadnione, gdy lot
był np. zaplanowany w związku z jakimś wydarzeniem (konferencja,
wydarzenie sportowe). Choć rozporządzenie 261/2004 nie przewiduje
możliwości odszkodowania w przy-

padku opóźnienia lotu, to jednak
zgodnie z orzeczeniem Trybunału
Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 pasażerowie opóźnionych lotów mogą
powoływać się na prawo do odszkodowania, jeżeli przybędą do ich
miejsca docelowego trzy godziny
lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Należy w tym
przypadku zwrócić uwagę na dwie
kwestie. Po pierwsze, możliwość
ubiegania się o odszkodowanie zależy nie od opóźnienia wylotu, a
opóźnienia w dotarciu do miejsca
docelowego. Po drugie, odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej (np. warunki atmosferyczne). W innych przypadkach pasażerowie mają podstawę
do żądania wypłaty kwot określonych ściśle w rozporządzeniu, a
przedstawionych w tabeli obok.

Procedura odszkodowawcza

Jeżeli miało miejsce opóźnienie,
o którym mowa powyżej, pierwszym krokiem powinno być złożenie
reklamacji do przewoźnika. Na stro-

nie internetowej linii lotniczych
znajdziemy informacje dotyczące
postępowania reklamacyjnego, a w
szczególności gdzie i w jakiej formie
można złożyć reklamację. Urząd
Lotnictwa Cywilnego informuje, iż
przepisy prawa nie określają dokładnie, w jakim terminie powinniśmy otrzymać odpowiedź. Jeżeli od
momentu złożenia skargi/reklamacji do przewoźnika lotniczego minęło 30 dni i nie uzyskaliśmy
odpowiedzi, przysługuje nam skarga do organu kontroli, którym jest
ULC. Zgodnie z art. 205a ustawy
prawo lotnicze, Prezes ULC rozpatruje skargi pasażerów. Zajmuje się
tym wyodrębniona komórka – Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Po
złożeniu takiej skargi Prezes ULC
stwierdza czy miało miejsce naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, a jeżeli tak, to w jakim
zakresie. Ciężar dowodu, że uprawnienia pasażera nie zostały naruszone spoczywa w tym przypadku na
przewoźniku lotniczym. ULC wyraźnie zastrzega, iż decyzja administracyjna w sprawie naruszenia
praw pasażera jest tylko potwierdzeniem tego faktu i nie powoduje
automatycznego odszkodowania ze
strony linii lotniczych. Prawo lotnicze przewiduje, iż do egzekucji należności stwierdzonych w decyzji
stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co to oznacza?
Jeżeli pomimo wydania pozytywnej
dla pasażera decyzji, przewoźnik
lotniczy nadal będzie się uchylał się
od zapłaty odszkodowania pozostaje jedynie droga sądowa. Turysta
może żądać świadczeń i odszkodowania bezpośrednio od linii lotniczych lub do organizatora który
odpowiada za całość imprezy turystycznej w tym również za działania
swoich podwykonawców (przewoźnik). Ważne jest aby w przypadku
umów charterowych pomiędzy organizatorem a przewoźnikiem
dokładnie określić rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami w przypadku gdy biuro podróży poniesie
koszty zawinionego przez linie lotnicze odwołania lub znacznego
opóźnienia lotu.
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ZMIANY W PRAWIE
CEIDG
Sejm uchwalił nowelizację ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych
ustaw. Usprawnienie obsługi
przedsiębiorców i uproszczenie
procedur administracyjnych dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to główne założenia nowelizacji. Przewiduje ona również
poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie. Uwzględnione
będą m.in. informacje dotyczące
numerów telefonów. W nowelizacji znalazły się również rozwiązania ułatwiające dochodzenie przez
wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.
Uproszczenie stosowania ustawy o
swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno
ułatwić prowadzenie działalności
małym przedsiębiorcom. KW
PRAWO BANKOWE
Sejm, uchwalając nowelizację
Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, zlikwidował
tzw. bankowy tytuł egzekucyjny.
Zniesienie tego instrumentu prawnego ma poprawić sytuację klientów banków – także
przedsiębiorców. BTE to wystawiany przez bank dokument
uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika, który nie
wywiązuje się z umowy. Nowelizacja odbiera prawo do wydawania
tytułu egzekucyjnego nie tylko
bankom, ale też SKOK-om. Spowoduje to konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i
egzekucji w postępowaniu sądowym. Prace nad nowelizacją będą
kontynuowane w Senacie. KW
KOREKTY PRZYCHODÓW
Prezydent podpisał ustawę o
zmianie niektórych ustaw w
związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania
sporów, która wprowadza m.in.
nowe regulacje w rozliczeniach
podatkowych w zakresie podatku
dochodowego. Zgodnie z uchwalonymi zmianami, rozliczenia faktury korygującej i innych
dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz
kosztów uzyskania przychodów
będą odbywały się w bieżącym
okresie rozliczeniowym. Korekty
przychodów podatnicy dokonywać będą w miesiącu wystawienia
faktury korygującej poprzez
zmniejszenie/zwiększenie przychodów. Natomiast korekty kosztów podatnicy będą dokonywać w
miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. KW
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Nietrzeźwego wychowawcę
można zwolnić natychmiast

też, aby organizator przed wyjazdem spotkał się z opiekunami i wyjaśnił im, jakie spoczywają na nich obowiązki i jakie mogą być konsekwencje ich naruszenia.

 W jaki sposób organizator powinien zabezpie Co powinien zrobić organizator w przypadku
czyć się przed spożywaniem alkoholu przez zastwierdzenia niewłaściwego zachowania przez
trudnionych wychowawców na kolonii?
wychowawcę?
Przede wszystkim w umowie z wychowawcą lub w
Jeżeli organizator zostanie poinformowany o spożywazakresie obowiązków należy wyraźnie wskazać, że
niu alkoholu przez opiekunów, powinien niezwłocznie
spożywanie alkoholu lub przyjmowanie jakichkolwiek
przeprowadzić kontrolę w miejscu, gdzie odbywa się
innych środków odurzających podczas sprawowania
impreza turystyczna albo osobiście, albo za pośrednicopieki nad dziećmi w trakcie wyjazdu jest całkowicie
twem swojego pracownika (np. rezydenta, pilota, innezabronione oraz że stwierdzenie takiego zdarzenia jest
go wychowawcy). Jeżeli w trakcie kontroli organizator
podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy
lub jego pełnomocnik nabierze podejrzeń, iż informacja
z wychowawcą. Choć brak tych zapisów nie uniemożjest prawdziwa, powinien w zależności od powagi naliwia zastosowania takiej sankcji, to chodzi przede
ruszenia albo natychmiast zwolnić nietrzeźwego opiewszystkim o poinformowanie pracownika o konsekuna z obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi,
kwencjach niewłaściwego zachowania. Ważne jest

zawiadomienia złożonego przez organizatora, właścialbo nawet, w poważniejszych przypadkach, wezwać
ciela obiektu, w którym odbywa się impreza, lub innepolicję. To drugie jest konieczne przede wszystkim dla
go opiekuna.
stwierdzenia, czy opiekun faktycznie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Policja posiada sprzęt możliwy dla weryfikacji stanu  Czy organizator może zwolnić nietrzeźwego wychowawcę w trybie natychmiastowym?
trzeźwości opiekuna a notatka policyjna i dokonany poTak. Stan nietrzeźwości podczas sprawowania opieki
miar będą niezaprzeczalnymi dowodami na naruszenie
nad dziećmi jest niewątpliwie przesłanką do natychprzez wychowawcę warunków umowy.
miastowego zwolnienia wychowawcy poprzez wypo Czy opiekun poniesie odpowiedzialność karną?
wiedzenie umowy z ważnych powodów. W takim
Stwierdzenie przez policję, że wychowawca w trakcie
przypadku organizator nie jest obowiązany do zapłaty
sprawowania opieki nad dziećmi był pod wpływem alczęści wynagrodzenia za czas pozostały do końca
koholu, może być podstawą do wszczęcia postępowaumowy oraz może żądać od opiekuna odszkodowania przeciwko takiej osobie w związku z narażeniem
nia. Szkodą, która winna być naprawiona, może być w
bezpieczeństwa podopiecznych, za których dana ososzczególności koszt sprowadzenia innego opiekuna i
ba jest odpowiedzialna. Takie postępowanie może zoewentualna różnica w wynagrodzeniu, jakie musi postać wszczęte przez policję z urzędu lub na podstawie
nieść organizator zatrudniając osobę w trybie pilnym.
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Monitoruj ruch na stronie
Analiza zainteresowania stroną www oraz monitoring opinii na temat firmy
pojawiających się w Internecie pomagają poszerzyć krąg klientów, dostosować treści do ich potrzeb i na bieżąco reagować na wizerunkowe problemy.

MacieJ Budzich,
autor bloga mediafun.pl

Czy monitoring sieci sprawdza
się w przypadku średnich i małych firm?
Zdecydowanie tak. Małe i średnie firmy są bardziej elastyczne,
nie mają skomplikowanych procedur związanych z marketingiem czy komunikacją z klientem. Mogą więc o wiele szybciej
reagować na wszystkie pojawiające się wyzwania. Często za komunikacją w małych firmach
stoi sam właściciel, który może
być ambasadorem własnej firmy
– twarzą w relacjach z klientami.
Kiedy na pytania konsumenta
odpowiada sam szef biura podróży czy autor ręcznie robionej
biżuterii, brzmi to bardziej wiarygodnie, podobnie jak rolnik
bezpośrednio zachwalający swoje produkty będzie o wiele bardziej przekonujący niż bezosobowe regały w hipermarkecie.
Czy narzędzia do monitoringu
wychwytują wszystkie wzmianki
na wybrany temat?
Oczywiście nie, ale firmy zajmujące się monitoringiem cały czas
udoskonalają algorytmy wyszukiwania tak, żeby były w stanie
obejmować swoim zasięgiem coraz więcej stron. Pojawiają się
nowe miejsca, które są wyzwaniem dla firm monitorujących
sieć – w takich serwisach jak
Snapchat, Vine też mówi się o
markach. Cały obszar analizy
treści wideo jest dopiero ruszony
– rozpoznawanie mowy w filmach, rozpoznawanie konkretnego produktu to wciąż rzeczy,
które dopiero raczkują, jednak
mają wielkie perspektywy rozwoju w przyszłości. Trudno monitorować (chociaż nie jest to
niemożliwe) zamknięte grupy
dyskusyjne czy fora – tam po
prostu roboty przeszukujące sieć
nie mają dostępu.
Do czego jeszcze, oprócz
sprawdzania opinii o własnej
firmie lub stronie www, można
wykorzystać narzędzia do
monitoringu?
Pomysłów na wykorzystanie monitoringu sieci jest sporo –
przede wszystkim można monitorować obszar konkretnej branży czy sfery zainteresowań
użytkowników sieci, takich jak
turystyka, gastronomia czy określony rodzaj usług. Właściciel
agencji turystycznej może np. reagować na frazy pojawiające się
w kontekście Warszawy, hasła
„jakie biura polecacie", „najlepsze wakacje” i w ten sposób nawiązywać kontakt z potencjalnymi klientami. Narzędzia
do monitoringu dają też swobodny dostęp do obserwowania konkurencji – możemy więc
dokładnie wiedzieć, kiedy nasza
bezpośrednia konkurencja rusza
z promocją albo ma kłopoty z jakością świadczonych usług.

 Monitoruj ruch na Twojej stronie,

tworząc na jego podstawie profil
potencjalnych klientów

CELE MONITORINGU I ANALIZY

 Sprawdzaj miejsce witryny w

przeglądarkach oraz zainteresowanie treściami i podstronami

 Wyszukuj opinie na temat Twojej

firmy i na nie reaguj

Sylwia Mazurek

W

ostatnich latach Internet stał się dla
wielu osób prawdziwą wyrocznią.
To u „Wujka Google” ludzie szukają odpowiedzi na
większość trapiących ich pytań, dotyczących najróżniejszych kwestii,
od zdrowia przez pracę po najlepsze
miejsce na wakacje. Internauci coraz częściej opierają swoje decyzje
zakupowe na wynikach podanych
przez wyszukiwarki, wypowiedziach na forach tematycznych czy
opiniach znajomych z mediów społecznościowych. Warto więc trzymać rękę na pulsie i monitorować
miejsce swojej firmy w Internecie.

profil
1. Poznaj
potencjalnych klientów
W dobie powszechnego panowania Internetu chyba nic innego nie
oddaje zainteresowania firmą, jak
liczba wejść na jej stronę. Monitorując ruch, można nie tylko ocenić,
ile osób odwiedziło daną witrynę,
lecz także sprawdzić, kim te osoby
były. Odpowiednio ustawione narzędzia mogą stać się istną skarbnicą wiedzy na temat internautów
zainteresowanych ofertą: w jakim
kraju i mieście mieszkają, w jakim
są wieku i jakiej płci, a także czym
się interesują. Co więcej, można
także sprawdzić, ilu użytkowników
odwiedziło stronę po raz pierwszy,
a ilu wróciło, jak trafili na naszą
stronę i jak długo na niej przebywali, a w przypadku firm sprzedażowych można określić grupę, która
generuje najwyższe przychody. Takie opcje oferuje wiele narzędzi,
najpopularniejsze to usługa Google
Analitycs udostępniona przez giganta Google. Zainstalować może
ją administrator strony poprzez zamieszczenie w kodzie html krótkiej
wstawki wygenerowanej przez Google Analitycs. Narzędzie to ma
sporo plusów: posiada polską wersję językową, jest bezpłatne w przypadku stron, które dziennie
odwiedza mniej niż 5 mln użytkowników i nie wymaga także rejestracji. Inne narzędzia, takie jak
Compete Pro, Piwik, JAWStats czy
Going Up, oferują dodatkowo np.
sprawdzenie słów kluczowych danej strony i porównanie jej popularności z innymi witrynami. Są
one bezpłatne, jednak w większości
wymagają rejestracji.

Sprawdź, co przyciąga
2. internautów
Sama liczba wejść na stronę to
nie wszystko – warto jeszcze wiedzieć, co na naszej stronie wpływa

 Zbieranie informacji
o zainteresowanych
użytkownikach (wiek,
płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.)
 Stworzenie profilu
potencjalnego odbiorcy
na zwiększenie ruchu oraz które
podstrony i elementy witryny przyciągają uwagę czytelników. Ważną
rolę odgrywa tutaj pozycja Twojej
strony w wyszukiwarce oraz treści,
które najbardziej ich interesują.
Miejsce witryny w wyszukiwarkach
możesz sprawdzić dzięki przeprowadzeniu analizy SEO witryny, wykazującej stan zindeksowania
domeny, liczbę zewnętrznych linków do niej, szybkość ładowania i
informacje o błędach technicznych
w budowie strony. Do przeprowadzenia podstawowej, szybkiej analizy
SEO
niewielkich
stron
wystarczą narzędzia darmowe, takie jak SeoTest czy Pluseo, natomiast jeśli masz dużą witrynę i
planujesz zająć się jej pozycjonowaniem, to lepiej skorzystać z usług
firmy przygotowującej audyty SEO.
Kiedy już klienci trafią przez wyszukiwarkę na Twoją stronę, będą
szukać interesujących ich treści, a
o tym, co najbardziej przyciąga ich
uwagę, powie Ci statystyka wejść
na podstrony, dostępna we wszystkich narzędziach służących do analizy ruchu, w tym także w Google
Analitycs. Dzięki tym informacjom
możesz ustalić, czego klienci szukali na twojej stronie, jaki hotel lub
wycieczka najbardziej ich interesują. Natomiast dzięki wtyczce SummoMe Heat Maps sprawdzisz,
które konkretne miejsca na Twojej
stronie przyciągnęły największą
uwagę internautów. Na tej podstawie możesz wyeksponować treści
najciekawsze dla potencjalnych
klientów oraz usunąć te, które ich
nie zainteresowały.

media
3. Monitoruj
społecznościowe
Media społecznościowe, takie jak
Facebook, Twitter czy YouTube stały się obecnie jednymi z najważniejszych
kanałów
promocji
i
informacji, dlatego jeśli chcesz dobrze je wykorzystać, przyglądaj się
aktywności ich użytkowników. Dla
firmy posiadającej własny fanpage,
podstawowym narzędziem w tej

 Analiza ruchu na stronie
firmy i fanpage’u
 Ocena zainteresowania
ofertą firmy
 Ocena zainteresowania
poszczególnymi
produktami
kwestii są statystyki udostępniane
administratorom stron przez same
portale. Przykładowo na Facebooku
dane te znajdziesz na Twojej stronie
w zakładce „statystyki” – można
tam znaleźć zarówno podstawowe
dane, takie jak wiek i płeć użytkowników, jak i poziom dziennej
i tygodniowej aktywności odwiedzających z podziałem na dni tygodnia, godziny oraz konkretne posty.
Jeśli jednak chcesz dokładniej zorientować się co piszczy w mediach
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn czy Google+, sięgnij po zewnętrzne
narzędzia. Ciekawym rozwiązaniem jest Socialcrawlytics – narzędzie, które tworzy raport dotyczący
udostępnień określonej witryny na
ośmiu portalach społecznościowych, dzięki czemu sprawdzisz zainteresowanie ofertą Twoją lub
konkurencji. Wystarczy, że w polu
wyszukiwania podasz adres strony
internetowej, którą chcesz prześledzić. Korzystanie z Socialcrawlytics
jest bezpłatne, ale trzeba zalogować
się przez Twittera. Podobnie działa
BuzzSumo – strona, która pozwala
wyszukać najbardziej popularne
posty z określonej domeny lub na
dany temat, podając liczbę ich udostępnień w pięciu różnych portalach. Narzędzie to jest płatne,
posiada jednak dość ograniczone
darmowe konto oraz 14-dniową
wersję próbną.

opinie
4. Przeglądaj
o twojej firmie
Internet jest pełen opinii poświęconych różnym produktom i
osobom, dlatego też warto być na
bieżąco z tym, co ludzie mówią o
Twojej firmie. Możesz takie „śledztwo” przeprowadzić przy pomocy
wyszukiwarki, ale wygodniejsze,
zwłaszcza w przypadku większych
przedsiębiorstw, jest skorzystanie
ze specjalnych narzędzi służących
do zbierania opinii. Tutaj znowu
przychodzi z pomocą Google, oferując bezpłatną usługę Google
Alerts. Wystarczy, że wpiszesz na

tej stronie wybrane słowa kluczowe, np. nazwę swojej firmy czy
najnowszej oferty, a będziesz
otrzymywać na adres e-mail raporty dotyczące pojawiania się
tych terminów w sieci. Możesz
zdecydować się też na bardziej
rozbudowane narzędzia, takie jak
Topsy.com. Strona ta umożliwia
wyszukiwanie najnowszych linków, tweetów, filmów i zdjęć zawierających
podane
słowa
kluczowe, a także tworzenie na ich
podstawie alertów, wysyłanych na
maila, a ponadto generuje wykres
prezentujący liczby tweetów zawierających dane słowa kluczowe
na dzień. Nie wymaga za to rejestracji. Te i inne darmowe rozwiązania, takie jak Meltwater
IceRocket czy Netvibes, również
mogą uprościć wyszukiwanie informacji o firmie, jednak jeśli
oczekujesz bardziej rozbudowanych i szczegółowych raportów,
rozważ użycie któregoś z płatnych
narzędzi. Obecnie najbardziej znanym narzędziem na naszym rynku
jest Brand24. Oferuje ono możliwość tworzenia wykresów i analiz
dotyczących wyników, wyboru lub
wykluczenia z wyszukiwania określonych stron, a także eksportowania wyników.

opinie klientów
5. iCzytaj
na nie reaguj
Osiągnięcia najnowszej technologii mogą pomóc w wyszukiwaniu
opinii na temat firmy, ale nic nie zastąpi uwagi człowieka. Dlatego najważniejszym elementem monitringu Internetu pod kątem wypowiedzi dotyczących konkretnych
osób czy firm jest czytanie i bieżące
reagowanie na pojawiające się problemy. W przypadku znalezienia na
jakimś forum krytycznej opinii, reaguj spokojnie i spróbuj znaleźć
rozwiązanie problemu, ewentualnie prostuj fałszywe informacje, jeśli takie się pojawiają. Szybka
reakcja może uratować twoją firmę
przed wizerunkową katastrofą. Do
czego może doprowadzić brak reakcji pokazuje przykład Nestle
sprzed kilku lat. Wtedy firma ta nie
zareagowała na czas na kilka zamieszonych na Facebooku ostrzeżeń przed zakupem produkowanej
przez nią kaszki (z powodu znajdujących się w niej rzekomo kawałków szkła), czego efektem była
lawina ostrzeżeń udostępnianych
przez polskich użytkowników, co
odbiło się na wiarygodności marki.
W podobny sposób mogą roznosić
się fałszywe informacje dotyczące
biura podróży, warunków w hotelu
czy pilotów wycieczek. Ale monitoring opinii w sieci może służyć nie
tylko do wykrywania potencjalnie
niebezpiecznych wpisów, lecz także do lepszego budowania wizerunku firmy – opinie i pytania turystów
są przecież najlepszym źródłem informacji na temat tego, czego potencjalni klienci oczekują i jak
oceniają Twoją firmę. Wykorzystaj
zebrane w ten sposób informacje
do ulepszenia swojej oferty oraz
tworzenia lepszych kampanii
reklamowych.
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TOUROPERATOR

Ecco Travel szkoli z Chin

Touroperator przybliża agentom specyfikę obsługi chińskiego turysty.

Agenci Ecco Travel zapoznawali się m.in. z rytuałem parzenia herbaty.

W

drugim tygodniu września
zakończył się cykl szkoleń
agentów biur podróży
zorganizowany przez markę specjalizującą się w egzotycznych destynacjach Ecco Travel. Podczas
konferencji przedstawiciele ponad
170 biur agencyjnych mogli zgłębić
swoją wiedzę na temat ofert wyjaz-

dów do Chin. – Przez szkolenia, realizowane kilka razy w roku, wyposażamy
sieć
sprzedaży
w
najważniejsze narzędzie – wiedzę,
którą przekazujemy w niebanalny i
ciekawy sposób. Agenci chętnie
uczestniczą w tych spotkaniach, biorą w nich aktywny udział i pytają o
kolejne – mówi dyrektor sprzedaży

Ecco Travel, Magdalena Wawrzyniak. Konferencje przebiegły w atmosferze zabawy od powitania w
stylu tai-chi przez ciasteczka z
wróżbą i rytuał parzenia herbaty.
Uczestnicy mogli zapoznać się z
charakterystycznymi chińskimi eksponatami, a każdy z nich otrzymał
gadżet na pamiątkę. Zwieńczeniem
szkolenia był konkurs, w którym
można było wygrać atrakcyjne nagrody, takie jak koszulki z chińskim
murem czy naczynia na herbatę
oraz nagrodę główną, czyli program objazdowy po Chinach. Szkolenia zostały przeprowadzone przez
przedstawicieli kontrahenta Ecco
Travel z Chin Caterinę Lee oraz Joannę Kuciel. ZC

1
3

10-18.09.2015, Szkolenia dla agentów na
temat Chin, Warszawa, Gdańsk, Katowice,
Kraków

ŚWIĘTO

Turystyka świętowała w Malborku

2

Na zamku w Malborku wręczono nagrody za zasługi dla turystyki.

Laureaci odbierali na scenie odznaczenia MSiT „Za zasługi dla turystyki”.

Ś

wiatowy Dzień Turystyki to
święto, które zostało ustanowione w 1979 r. z inicjatywy
Światowej Organizacji Turystyki
działającej z ramienia ONZ. Odbywa się ono cyklicznie, w tym roku
pod hasłem „Miliard turystów, miliard możliwości”. W okolicy 27

września poszczególne regiony
świętują Dzień Turystyki, jednak jego finał odbył się w Malborku. Uroczystość współorganizowały MSiT,
POT, UM Województwa Pomorskiego, Pomorska ROT oraz władze
Malborka. W trakcie uroczystości
wręczono szesnaście odznaczeń mi-

nistra sportu i turystyki „Za Zasługi
dla Turystyki”, w tym dla Marii Napiórkowskiej i Marka Migdala. Nagród tego wieczoru było wiele:
Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
otrzymał Gryfa Pomorskiego, wręczono także nagrody marszałka województwa pomorskiego w kilku
kategoriach, w tym za osobowość
oraz wydarzenie roku. Na spotkaniu
podsumowano także projekt unijny
„Promujmy Polskę Razem”. Uroczystość poprowadziła Jolanta Grus z
POT oraz Piotr Świąc z TVP
Gdańsk. Ogólnopolskie obchody
ŚDT zakończyły się nocnym zwiedzaniem Muzeum Zamkowego w
Malborku. MS
23.09.2015, Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, Malbork

WARSZTATY

TravelCamp tym razem o GDS-ach
Branża spotkała się na warsztatach z marketingu internetowego.

Uczestnicy warsztatów aktywnie brali
udział w dyskusjach i korzystali z doświadczeń prelegentów.

W

Krakowie odbyła się 19.
edycja warsztatów TravelCamp. Wzięło w niej
udział ponad 50 osób, głównie hotelarzy z Małopolski, nie zabrakło tak-

O popularności TravelCampu i potrzebie
spotkań branży z e-marketingiem świadczyła frekwencja warsztatów.

że agencji interaktywnych, przedstawicieli organizacji turystycznych
oraz biur. W programie warsztatów
znalazły się wykłady dotyczące
m.in. wykorzystania GDS-ów w ho-

telarstwie, ubezpieczeń online oraz
trendów mobilnych na rynku. Specjaliści radzili, jak stworzyć dobry
mailing oraz odpowiadali na nurtujące uczestników pytania. Po spotkaniu na swoim fanpagu na
Facebooku organizatorzy napisali:
„Pięknie dziękuję za megaenergetyczne spotkanie. Kraków jak zwykle nie zawiódł. Dopisała frekwencja, pogoda i nastroje uczestników”. Organizatorzy podkreślają, że
jest to świetna okazja do udziału w
nieformalnym otwartym spotkaniu
ekspertów z zakresu e-marketingu z
branżą turystyczną. Kolejna edycja
odbędzie się najprawdopodobniej w
grudniu we Wrocławiu. MS
24.09.2015, warsztaty TravelCamp, Atelier
Aparthotel, Kraków

4

Więcej zdjęć
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 Orbis otrzymał tytuł „Ambasa-

dora Polskiej Gospdarki” w kategorii „Marka Europejska”.
Wręczenie nagrody odbyło się 23
września w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Dyplom z rąk
Janusza Piechocińskiego, wicepremiera RP – odebrał Gilles Clavie,
prezes Orbis SA.

 Wyłoniono laureatów XIII edy-

cji konkursu MSiT na najlepszą
pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Pierwsze miejsce zajęła Sandra Grzeszczak za
pracę pt. „Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach
turystycznych”. Drugie miejsce otrzymała Beata
Rosicka, a trzecie Mateusz Kędziora. W imieniu
MSiT Adama Korola dyplomy wręczył podsekretarz
stanu Tomasz Jędrzejczak. MS

 Camper Małopolski odwiedził
targi religijne w Padwie, które odbyły się 3-4 października. We Włoszech MOT promował turystyczną
Małopolskę i zapraszał na przyszłoroczne ŚDM, które odbędą się
w Krakowie. MS
 Piernik to jedna z ikon Torunia,

obecna, obok Mikołaja Kopernika
i gotyku, w kampaniach promocyjnych miasta – mówił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew
Fiderewicz podczas Święta Piernika w Toruniu. MS

 Śląski Oddział PIT przyznał na-

grody honorowe
KOMPAS. Pierwszym z laureatów
zostało Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze
SA, drugim
zaś biuro
podróży Euro Pol Tour
5
z Katowic.
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Życie tylko dla siebie to strata czasu
Rafał Buczak od 16 lat związany jest z branżą turystyczną. Choć obok niej ma wiele innych pasji.
Magdalena Szadkowska

B

CURRICULUM VITAE

uczak przygodę
z turystyką rozpoczął już od
szkoły policealnej Mila College
w Warszawie, do
której uczęszczał
w latach 1997-1999. W ramach
praktyk przygotowujących do zawodu w maju 1998 r. trafił na
pierwsze praktyki do biura Neckermann Polska na Placu Konstytucji
w Warszawie. Po zakończeniu kolejnych, już w 1999 roku, dostał
propozycję pracy u touroperatora
w charakterze sprzedawcy w jednym z salonów sprzedaży. – Propozycję oczywiście przyjąłem i w ten
sposób na najbliższe 15 lat związałem się z jednym z największych
organizatorów turystyki – zaznacza Rafał Buczak.

Rafał Buczak urodził się
w 1978 r. w Warszawie. W
2007 r. ukończył stosunki międzynarodowe na UW, a w 2011
r. zarządzanie i marketing na
Akademii Leona Koźmińskiego.
W 1999 r. rozpoczął pracę jako
specjalista ds. sprzedaży Neckermanna. W 2011 r. awansował na dyrektora sprzedaży. Od
listopada 2014 pracuje na tym
samym stanowisku dla niemieckiego ubezpieczyciela HanseMerkur i odpowiedzialny jest
za jego wejście na polski rynek.
Ma żonę i syna.

Pierwsze kroki w Neckermannie

Pierwszy okres pracy w Neckermannie upłynął pod znakiem nauki i fascynacji ludźmi. Buczak
poznawał kolegów z branży, uczył
się pracy z klientem oraz obsługi
systemów rezerwacyjnych. Do tej
pory pamięta swój pierwszy wyjazd na targi w 1999 r. we Frankfurcie, będące równocześnie
premierą sezonu letniego, które
organizował koncern C&N Touristik (którego częścią był wtedy
Neckermann). – Ogrom, przepych
oraz organizacja całego przedsięwzięcia zrobiła na mnie potężne
wrażenie. To wtedy poczułem, dla
jakiego giganta pracuję, ale przede
wszystkim jak wspaniałą branżą
jest turystyka – wspomina Buczak.
Jego praca dla Neckermanna
przez kilkanaście lat polegała na
pozyskiwaniu klientów, dbaniu o
relacje ze stałymi partnerami –
m.in. był odpowiedzialny za stworzenie koncepcji franczyzowej
i rozbudowę sieci salonów firmowych. Pozwoliło mu to poznać
wielu ludzi z branży turystycznej
oraz wyrobić sobie dobre imię na

rynku. W 2008 r. związał się z Austria.info, ale jeszcze w tym
samym roku wrócił do Neckermanna. Od 2011 r. piastował stanowisko dyrektora sprzedaży u
touroperatora, by w 2014 r. przenieść się do HanseMerkur. – Nie
ukrywam, że dzięki zmianie perspektywy znacząco poszerzyły mi
się horyzonty. Obecnie patrzę na
branżę nie tylko z pozycji dużego
organizatora, ale dostrzegam także potrzeby i problemy pozostałych jej podmiotów – podkreśla
Buczak. Cieszy się także z tego, że
siedziba firmy znajduje się w
Hamburgu, z którym jest związany emocjonalnie. – Mój ojciec był
dyplomatą i miał zaszczyt reprezentować polskie interesy właśnie
w Hamburgu. Było to na początku

lat 90. i mając kilkanaście lat, chodziłem tam do szkoły, trenowałem
piłkę nożną. Wiele z tamtych znajomości trwa do dziś – podkreśla.

Pasjonat piłki i militariów

Na co dzień jest opanowany
i rzeczowy, wysoko ceni sobie lojalność i szczerość w relacjach.
Przywiązuje wagę do dbałości
o szczegóły i nie akceptuje „bylejakości”. Nie ma problemu z podejmowaniem decyzji, potrafi wyjaśnić
ich słuszność oraz brać odpowiedzialność za ich konsekwencje. Prywatnie jest jednak bardziej
spontaniczny. Jego największą pasją jest piłka nożna. – Biegam z kolegami po boisku, w domu nie
przepuszczę żadnego ciekawego
meczu. Kilka razy w roku jestem z

moim pięcioletnim synkiem na meczach Legii na Ł3 – mówi Buczak.
Regularnie odwiedza studio fitness
i jeździ na rowerze, okazjonalnie
uprawia też inne dyscypliny. W telewizji natomiast ogląda wszystko,
co leci na kanałach sportowych: hokej, siatkówkę, żużel, dart i inne.
Podróżując po świecie stara się także odwiedzać najważniejsze miejsca związane ze sportem, przede
wszystkim z piłką nożną – m.in.
Camp Nou w Barcelonie czy Stamford Bridge w Londynie. Obok Legii
kibicuje także właśnie londyńskiej
Chelsea. – W najbliższym czasie planuję zrobić kurs trenera piłki
nożnej i zająć się w wolnym czasie trenowaniem dzieci. Sam trenowałem w kilku różnych klubach, w
tym kilka lat przed Robertem Le-

wandowskim w Varsovii. Chciałbym dzięki temu przekazać młodszym pokoleniom pasję do tej
dyscypliny sportu, wartości takie
jak ambicja, wola walki oraz szacunek dla przeciwnika – podkreśla.
Do jego innych pasji należy historia
i militaria, nawet stara się w aktywny sposób zgłębiać wiedzę na ten
temat oraz ćwiczyć swoje umiejętności w strzelaniu i obsłudze broni. Kilka lat temu zainteresował się
także tematyką Kresów i od tej pory jest członkiem Warszawskiego
Towarzystwa Przyjaciół Wilna i
Grodna. Ostatnią jego pasją jest
szeroko pojęta kuchnia, a wraz z
nią turystyka kulinarna. Uwielbia Andrew Zimmerna i jego serię
telewizyjną „Bizarre Foods”. – Czas
wolny jest niezmiernie ważny i nawet będąc na najwyższych stanowiskach nie można go pomijać czy
marnotrawić – mówi Buczak. Wolne chwile spędza z rodziną i przyjaciółmi oraz oddaje się swoim
pasjom.
Więcej sylwetek:
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Odkąd pamiętam turystyka
była obecna w moim życiu

Ferid Nasr prezesem
DER Touristik na
Europę Wschodnią

Agnieszka Kukałowicz- Thomas Cook
-Kolaszyńska nowym
z nowym dyrektorem
prezesem QTravel
zarządzającym

Wybrałem turystykę, bo: rodzice
od najmłodszych lata próbowali we
mnie wzbudzić zainteresowanie turystyką. Dodatkowo tata jest związany zawodowo z tą branżą.
Przygodę w turystyce rozpocząłem: od studiów (turystyka na poziomie licencjatu i geografia na poziomie magistra) przez pierwsze
prace zarobkowe (w
wypożyczalni sprzętu turystycznego).
Zaraz po studiach
trafiłem do „ByLOT-u”, w którym jestem
do dzisiaj.
W pracy lubię: satysfakcję z wykonanego zadania.
Cieszy mnie,

Po kupnie szwajcarskiej spółki Kuoni koncern DER Touristik zmienił
skład swojego zarządu. Na jego
czele nadal stoi Sören Hartmann,
ale prezesem regionu Europy
Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) został Feri Nasr.
Nasr to Tunezyjczyk mieszkający
w Czechach. Jest założycielem firmy Exim Holding, na którą składa
się nie tylko Exim Tours działający
w Polsce, ale także Kartago na Słowacji i Węgrzech. Dwa lata temu
REWE Touristik (do którego należy Der Touristik) weszło w spółkę
z Exim Tours i przejęło ponad połowę jego udziałów. Szefem regionu Europy Centralnej w DER
Touristik został Rene Herzog, a za
Europę Północną odpowiadać będzie Leif Vase Larsen. MS

Prezesem Q&Q Sp. z o.o. została
Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, zastępując na tym stanowisku
Tomasza Kolaszyńskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie pięć
lat. Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, udziałowiec i równocześnie CTO firmy, od 2000 r. jest
związana z branżą IT. W Qtravel
zajmowała się przede wszystkim
rozwojem wyszukiwarki ofert turystycznych oraz wykorzystaniem
Big Data w e-turystyce. Obecnie
wśród priorytetów firmy stawia
rozwój technologii wyszukiwania
kontekstowego, a docelowo semantycznego oraz rozwój projektów
Small Qtravel przeznaczonego dla
małych organizatorów. Zapowiada
też wprowadzenie marki na rynki
niemiecki i rosyjski. SMA

gdy moja praca może przyczynić
się do wzmocnienia marki turystycznej Bydgoszczy.
W pracy nie lubię: niedopowiedzeń. Grunt to dobra komunikacja.
We współpracownikach cenię:
gdy potrafią być konkretni
i prostolinijni.
Wolny czas spędzam: głównie
w sposób aktywny – bieganie,
rower, kajak. I oczywiście z
dziewczyną, Karoliną.
Miejsce, w którym mógłbym żyć: Islandia to mój kraj
marzeń. Stamtąd pochodzą
takie zespoły jak Sigur Rós czy
Múm. MS
Piotr Weckwerth, koordynator
wydarzeń Bydgoskiej LOT
„ByLOT”.

Chris Mottershead objął stanowisko dyrektora zarządzającego
Thomas Cook UK. Motthershead
przejmuje obowiązki po Salmanie
Syedzie, który opuści firmę
31 października. W oficjalnym
oświadczeniu Syed poinformował, że odchodzi z firmy, żeby
skorzystać z innych możliwości
rozwoju. Nowy dyrektor zarządzający od 2010 r. był szefem TUI
Russia & CIS, miał również doświadczenie jako dyrektor zarządzający First Choice Canada,
Travelzest plc oraz, w latach
2001-2004, TUI UK. ZC

Więcej ludzi
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