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Hotele koncepcyjne
odróżniają nas
od konkurencji.
O zmieniających się trendach turystycznych, rozwoju hoteli koncepcyjnych i ich znaczeniu
w strategii grupy Thomas
Cook, do której należy
Neckermann Polska rozmawiamy z Karlem Schattmaierem, dyrektorem
zarządzającym Thomas
Cook Hotels & Resorts.
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Itaka dystansuje swoich
konkurentów
Ścisła czołówka największych touroperatorów umocniła swoją pozycję. Większość biur podróży utrzymała swoje
obroty na podobnym do 2012 roku poziomie, ale też wiele zwiększyło swoje wpływy.
Magdalena Bodziak
taka, TUI, Rainbow Tours
nazwy tych biur mo˝na ju˝
w naszym rankingu powtarzaç jak mantr´. To one, podobnie jak w ubiegłym roku,
stan´ły na podium. Âcisła czołówka najwi´kszych firm nie
zaskoczyła, ale ju˝ lista TOP
10 budzi wi´ksze emocje. Neckermann miał doskonały rok –
zwi´kszył znaczàco obroty i
wyprzedził Wezyr Holidays, o
kilka milionów zaledwie, ale
jednak. Sun&Fun spadło na
siódmà pozycj´ (szóste rok temu), a Alfa Star na dziewiàte
(siódme w ub.r.).

I

Grecja skorzystała na Egipcie
Ale zdecydowanie najwi´kszym zaskoczeniem w rankingu jest wynik Grecos Holiday.
Firma zwi´kszyła swoje obroty
o blisko 85 mln zł w stosunku
do ub.r.
Taki sukces przyniosły firmie wyjazdy na greckie wyspy i
zeszłoroczne nowoÊci: Lesbos,

Skiathos, Itaka, Riwiera Olimpu, Attyka, Peloponez Południowy. To równie˝ efekt spadku wyjazdów do Egiptu. Po
prostu turyÊci decydowali si´ w
2013 r. cz´Êciej na wyjazdy do
Grecji zamiast do kraju Faraonów. – Poza tym w ogóle roÊnie popularnoÊç Grecji, my
mamy oczywiÊcie unikalny
produkt i sporà ofert´ wyjazdów do tego kraju. Mamy te˝
dobrà współprac´ z siecià
agencyjnà. To wszystko sprawiło, ˝e odnotowaliÊmy sporà dynamik´ wzrostu – ocenia Janusz Âmigielski, wiceprezes
Grecos Holiday. Swoje przychody znaczàco zwi´kszył równie˝ lider rynku – Itaka.
Touroperator zanotował o
ponad 230 milionów wi´ksze
wpływy. Pozycja tego biura wydaje si´ byç niezachwiana.
Trudno te˝ przewidywaç, ˝eby
w ciàgu najbli˝szych lat udało
si´, któremuÊ z konkurentów
dogoniç tego gracza.

Czytaj str. 7

10 NAJWIĘKSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW
Miejsce

Organizator

1.

Itaka

Obroty w roku Obroty w roku Pozycja
2013 (w mln zł ) 2012 (w mln zł ) za 2012

1 369,96 1 139,22




2.

TUI Poland

621,17

3.

Rainbow Tours

583,63

456,62

(3.)

4.

Neckermann

303,51

242,46

(5.)

5.

Wezyr Holiday

291,48

277,10

(4.)

6.

Grecos Holiday

226,16

142,80

(9.)

7.

Sun & Fun

203,22

215,72

(6.)

8.

Exim

147,65

178,32

(8.)

9.

Alfa Star

145,48

204,48

(7.)

10.

Almatur

70,00

92,00

(10.)

 razem ze sprzedażą produktu niemieckiego

641,25

(1.)
(2.)

Źródło: ankiety zebrane przez redakcję „Wiadomości Turystycznych”

Ogromny wzrost rezerwacji lata 2014. Według najnowszego raportu Travelplanet
w porównaniu do ub.r. turyści
zarezerwowali aż o 41 proc. więcej wyjazdów na tegoroczne
wakacje. Najpopularniejsza tego
lata jest Grecja. Badanie obejmowało rezerwacje klientów
portalu na sezon letni (28 czerwca – 31 sierpnia), założone do 27
maja. SM

TUI Poland rozpoczęło
sprzedaż oferty zimowej.
Nowościami w ofercie touroperatora są m.in. bezpośrednie loty do Meksyku i Dominikany.
W sprzedaży pojawiły się również nowe kierunki, wśród nich
Jamajka i Wyspy Zielonego
Przylądka. MD

W Turynie odbędzie się Europejskiej Forum Turystyczne 2014. Wydarzenie w dniach
11–12 sierpnia zaplanowano
w ramach włoskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej we
współpracy z Komisją Europejską. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie europejskiej turystyki oraz poprawa
komunikacji między podmiotami
w tym sektorze. MD
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Naszych klientów obsługujemy
profesjonalnie i z pasją
Rozmowa z Jarosławem Jeschke, Członkiem Zarządu Small Planet Airlines
chlarz lotów do Grecji, która po raz kolejny
będzie hitowym kierunkiem w tym do najpopularniejszych destynacji: Korfu, Heraklion,
Rodos, Chania, Kefalonia, Santorini.

Czym wyróżnia się Pana firma?
Myślę, że przede wszystkim obsługą klienta
na najwyższym poziomie, profesjonalizmem
oraz ogromną pasją. Posiadam blisko 16-letnie doświadczenie w branży touroperatorskiej. Uważam, że jednym z naszych największych atutów jest to, że wiemy, czego oczekują nasi klienci oraz jak sprawić, żeby byli
w pełni usatysfakcjonowani. Doskonale zdaję
sobie sprawę z tego, co jest najważniejsze dla
biura podróży, czy touroperatora, który zamawia usługę transportową w linii lotniczej i dlatego we współpracy z touroperatorami doskonale się rozumiemy. Dzięki stałemu, dynamicznemu rozwojowi, o którym świadczą kolejne nowe samoloty w naszej flocie, jesteśmy
w stanie zapewnić naszym klientom większą
mobilność, a także dodatkowy wachlarz
usług oraz wybór nowych destynacji dla podróżujących. Nasz sukces potwierdza ją również liczby: procentowa zmiana przychodu za
2013 r. w stosunku do roku poprzedniego to
+ 111% i co najważniejsze jesteśmy rentowni.
Small Planet Airlines jest linią wypoczynko wą, dysponującą 11 statkami powietrznymi,
której biznes skoncentrowany jest na świad czeniu usług czarterowych dla biur podróży i
touroperatorów. Jeśli pojawia się możliwość
podpisania umowy, zapytanie ze strony touro peratora, czy jakikolwiek problem, działamy
dynamicznie. Dajemy z siebie wszystko, aby
sfinalizować dany projekt lub pomóc kliento wi w jak najkrótszym czasie. Ponadto myślę,
że naszą mocną stroną jest team Small Planet

Airlines. Jesteśmy zespołem ludzi z wielolet nim doświadczeniem, zarówno w branży lotniczej, jak i w branży touroperatorskiej. Nasze
działania cechuje elastyczność oraz profesjo nalizm. Nie skupiamy się tylko na jednym rynku europejskim, dywersyfikujemy swoich
klientów na kilku rynkach w Europie. Latamy
oczywiście dla polskich biur podróży, ale także dla litewskich, francuskich, włoskich, czy
angielskich. Dzięki takiemu modelowi biznesowemu zapewniamy większe poczucie bezpieczeństwa oraz swobodę w działaniu, ponie waż daje nam to dodatkowe możliwości operacyjne oraz zdobywanie nowych rynków. Wyróżnia nas to na tle konkurencji. Dodatkowo
poziom usług oraz warunki handlowe, które
proponujemy naszym klientom są również naszą mocną stroną. Chodzi o jakość serwisu,
świadczeń i transportu za cenę, którą oferujemy. To właśnie dzięki temu mamy opinię bardzo dobrej linii.
Jakie nowości znalazły się w bieżącej ofercie?
Myślę, że zupełną nowością jest fakt, że zimą
2013/2014 r. jeden z naszych samolotów bazo wał w Azji, w Bangkoku i wykonywaliśmy
operacje dla linii lotniczej Bhutan Airlines.
Uważamy, że rynek azjatycki jest strategicz ny, dlatego podejmujemy dalsze kroki, żeby
rozszerzyć naszą działalność biznesową na
kontynencie azjatyckim, który w skali global nej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem.
Jeśli chodzi o typowo słoneczne kierunki czar terowe, to z pewnością poszerzyliśmy wa -

Co decyduje o sukcesie Small Planet Airlines?
Trzy rzeczy: ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Cenię sobie to, że mogę pracować w gronie
samych profesjonalistów. Jesteśmy zespołem, który fantastycznie się zgrywa i uzupełnia, każda osoba z zarządu jest specjalistą w
swojej dziedzinie. O sukcesie decydują z całą
pewnością ludzie, którzy tworzą tę linię lotniczą. Począwszy od personelu latającego, poprzez administrację, na zarządzie kończąc.
Wśród pilotów, mamy kilku prawdziwych pasjonatów, regularnie uczestniczących w światowych i europejskich mistrzostwach szybownictwa, i to z niemałymi sukcesami. Nasze
stewardessy również cechują się ogromnym
profesjonalizmem. Wybieramy nasz personel
tak, aby świadczył najwyższej jakości usługi i
stanowił wizytówkę naszych linii, aby nie tylko kolorowe mundury członków personelu
pokładowego kojarzyły się pozytywnie. Naszym celem jest uśmiech pasażerów, który
pojawia się przy wejściu na pokład i nie znika
aż do momentu jego opuszczenia. Tak, aby
klient pamiętał, że jego wakacje były wyjątkowe również za sprawą Small Planet Airlines.
Za ciężką, pełną poświęceń pracę oczywiście
odpowiednio nagradzamy. Wszyscy nasi pracownicy mogą liczyć nie tylko na równomierny rozwój, ale i na różnego rodzaju benefity
oraz eventy. Pragniemy być firmą przyjazną
pracownikowi, która docenia wysiłek wkładany w wykonywane obowiązki oraz tworzyć
miłą atmosferę w miejscu pracy, aby efekty
tego przekładały się na wyniki i efektywność.
Nieustannie się udoskonalamy, dlatego
wciąż wypracowujemy nowe procedury, czego przykładem jest rosnące z roku na rok zainteresowanie usługą premium na pokładzie
naszych samolotów.
Jakie macie plany na przyszłość?
Przede wszystkim konsekwentne realizowanie przyjętej strategii, która stanowi gwarancję coraz wyższej rentowności w kolejnych
latach. Nasze ambicje to bycie liderem wśród
czarterowych linii lotniczych na terenie krajów nadbałtyckich oraz Europy Środkowej, a
także ekspansja na rynki azjatyckie. Zapewne
dla niektórych naszych konkurentów plany te
wydają się zbyt śmiałe, ale my stawiamy sobie pytanie: Why not?

www.smallplanet.aero
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uropejska i krajowa branża turystyczna ma się dobrze. Taki wniosek można wyciągnąć z analizy opinii naszych rozmówców, przedstawicieli sektora turystyki. Nie zrujnował nas kryzys,
nie pogrążyły zawirowania polityczne na świecie. Prognozy finansowe dla całej gospodarki są
optymistyczne i to poprawia nastroje w branży turystycznej. Sprzedaż w biurach rośnie, dobrze
poszła przedsprzedaż, świetnie sprzedała się majówka. I tylko wizja dodatkowych obciążeń, czyli
wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nieco psuje nastroje. Pozostaje wciąż
kwestia pracy nad wizerunkiem touroperatorów, w tym wciąż nie jest najlepiej. Tworzenie naszego rankingu touroperatorów również to potwierdza. Wielu właścicieli biur sprawia wrażenie jakby budowanie pozytywnego image traktowali jak stratę czasu. Odmowy wciąż zdarzają się zbyt
często. A właśnie transparentność i ujawnienie szczegółów swojej działalności w tej branży są
kluczowe. Nie powinna odstraszać konieczność ujawnienia informacji o działalności firmy. Tymczasem wielu uznało pytania w naszej ankiecie za zbyt szczegółowe. Niepotrzebnie, bo otwartość
buduje wizerunek, a ten zawsze przekłada się na lepszą sprzedać i to musi się utrwalić jak zasada
istnienia.
Magdalena Bodziak
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Na turystycznym rynku zostali najtwardsi
R

ok 2013, podobnie jak lata poprzednie, obfitował w wydarzenia trudne dla branży turystycznej.
Miały one zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla całego sektora. Wielu organizatorów
ogłosiło upadłość, dzięki czemu rynek uspokoił się i został wyczyszczony z podejrzanych i często nie
do końca uczciwych organizatorów. Obecnie na rynku obserwujemy znaczny wzrost sprzedaży. Stabilizuje się również sytuacja w Egipcie, dzięki czemu przemysł turystyczny odbudowuje się, a Egipt ma
duże szanse powrócić na pierwsze miejsce ulubionych kierunków Polaków. Wydarzenia minionego roku mają również przełożenie na zaufanie klientów do sprawdzonych organizatorów, posiadających odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Mimo obaw o zwiększenie sprzedaży usług drogą internetową,
nie zmniejszyła się liczba klientów kupujących offline. Turyści nie odeszli od standardowych biur po dróży i w perspektywie kilku najbliższych lat ta sytuacja nie powinna ulec zmianie.
Nowością w rozwoju polskiej branży turystycznej niewątpliwie są bezpośrednie loty do egzotycznych krajów w okresie zimowym. Wsiadając do samolotu na lotnisku w Warszawie, możemy wysiąść w Tajlandii, Meksyku, Sri Lance, to bardzo istotna zmiana. Do tej pory na rynku turystycznym nie było żadnej alternatywy dla zimowych wycieczek do Egiptu. Dzięki dreamlinaerom możliwe jest zmniejszenie kosztów dalekich podróży, a co za tym idzie zwiększenie ich dostępności.
W najbliższym czasie trend dalekich, zimowych wyjazdów z pewnością będzie się rozwijał.
Marek Kamieński, OSAT

POLSKA TURYSTYKA „PO MARKSISTOWSKU”

Turystyka krajowa to wciąż słaby punkt
M

iniony rok był niewątpliwie dobry dla touroperatorów zajmujących się turystyką wyjazdową – popyt był stabilny z tendencją wzrostową. Polacy polubili zagraniczne wakacje i ciągle wybierają wyjazdy zorganizowane, na razie nie widać rosnącego zainteresowania samodzielnym przygotowywaniem podróży. Wzrostowi popytu na zagraniczne wakacje sprzyjał rozwój oferty oraz brak negatywnych wydarzeń, które odstraszałyby od wyjazdów. Nie są to dobre wiadomości dla krajowych usługodawców. Dobra pogoda, atrakcyjna,
różnorodna i łatwo dostępna oferta skłaniają wiele osób do rezygnacji z wypoczynku
w kraju. O ile klimatu nie można zmienić, to pozostałe elementy tak. Barierą rozwoju turystyki w Polsce są też przepisy utrudniające sprzedaż lokalnych usług w takich punktach, co
jest normą w wielu krajach.
Odnosi się wrażenie, że turystyka ciągle traktowana jest „po marksistowsku”, tzn. jako działalność nieproduktywna i niepoważna i jej potrzeby nie są uwzględniane przy planowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych czy w planach rozwojowych gmin. Stąd wiele tradycyjnych miejscowości turystycznych może odczuć trwały spadek popytu Polaków na wyjazdy wakacyjne w kraju,
którego nie zrekompensują przyjazdy cudzoziemców lub inne formy turystyki krajowej.
Ewa Dziedzic, SGH
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Hotele koncepcyjne odróżniają nas
od konkurencji
O zmieniających się trendach turystycznych, rozwoju hoteli koncepcyjnych i ich znaczeniu w strategii grupy Thomas Cook, do której należy Neckermann Polska rozmawiamy z Karlem Schattmaierem, dyrektorem
zarządzającym Thomas Cook Hotels & Resorts.

Rozwój hoteli koncepcyjnych jest jednym z priorytetów strategii grupy Thomas Cook. Czy to odpowiedź na zmieniające się trendy turystyczne?
W którą stronę zmierza turystyka jeśli chodzi
o wypoczynek stacjonarny?
Hotel to jeden z najważniejszych elementów urlopu. W nim goście spędzają większość czasu, dlatego zadowolenie z zakwaterowania ma znaczący
wpływ na zadowolenie z całego urlopu. Wiemy z
różnych badań, że klienci zapamiętują lepiej nazwę
czy też markę hotelu niż nazwę organizatora imprezy turystycznej. Lojalność wobec hotelu jest zde cydowanie większa niż wobec touroperatora. Ważne jest więc, aby zbudować silne marki z wyraźnymi standardami jakości, których klienci będą pewni. Hotele koncepcyjne to nasza odpowiedź na
zmieniające się trendy i dostosowanie do potrzeb
rynkowych. Dzięki nim odróżniamy się od konkurencji. Te produkty znajdują się wyłącznie w ofercie Thomasa Cooka i Neckermanna. Nie da się ich
porównać z ofertą innych touroperatorów i sprzedają się przede wszystkim ze względu na ich jakość i
to jaki wypoczynek proponują, w mniejszym stopniu ze względu na cenę.

„Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze” to hasło
hotelowej marki smartline, która cieszy się coraz więk szą popularnością wśród turystów. Ich wyróżnikiem
jest sprawdzony standard, dobry stosunek ceny do jakości oraz modny design colourMe! Według ankiety przeprowadzonej latem 2013 r. wśród gości hoteli smartline, 86% z nich poleciłoby je na wakacje a aż 92% było
zadowolonych z relacji ceny do jakości. W bieżącym se zonie Neckermann Polska oferuje 35 obiektów tego typu na najpopularniejszych wakacyjnych kierunkach jak
Grecja, Hiszpania, Turcja, Egipt i Bułgaria.

„Smart shopping” czyli umiejętność kupowania
produktów dobrej jakości w atrakcyjnej cenie to
trend widoczny także w turystyce. W sezonie letnim Neckermann Polska oferujący 35 hoteli
smartline odnotowuje blisko trzykrotny wzrost
liczby klientów w tego typu obiektach w porównaniu do poprzedniego roku. Co decyduje o tak
dużej popularności brandu? Czy jest to trend widoczny także na innych rynkach?
Segment dobrych hoteli trzygwiazdkowych dla nowoczesnych klientów był długo zaniedbywany.
W segmencie sun & beach nie było do tej pory oferty dla tej grupy docelowej, mimo że niewątpliwie było na to zapotrzebowanie. Świadczy o tym sukces
smartline. Dobra jakość, koncentracja na głównych
usługach hotelowych oraz bardzo atrakcyjne ceny to
główne atrybuty obiektów smartline. To cechy, które są ważne dla klientów niezależnie od narodowości. W hotelach smartline odnotowujemy ponadprzeciętny przyrost sprzedaży na wszystkich naszych rynkach.
W ramach swojej strategii „high tech-high
touch” grupa Thomas Cook wprowadziła hotele
SunConnect. To połączenie wypoczynku z technologią cyfrową. Czy naprawdę na wakacjach serfujemy na leżaku? Wydawać by się mogło, że jedziemy na wakacje, aby właśnie trochę odpocząć
od cywilizacji?
Smartfony i tablety to już nieodłączna część naszej
codzienności, niezbędne narządza komunikacji
i pozyskiwania informacji. Podczas urlopu klienci
nie chcą z nich rezygnować. Aktualne badania do wodzą, że dla dwóch trzecich podróżujących dostęp
do WIFI (WLAN) ma duże znaczenie przy wyborze
hotelu. 77% gości Thomasa Cooka podczas sezonu
letniego w 2013 r. korzystało ze smartfona, 60% korzysta z Twittera oraz Facebooka najczęściej właśnie podczas urlopu. Dostęp do internetu jest
w chwili obecnej główną potrzebą wielu ludzi, której staramy się sprostać oferując hotele SunCon nect. Są to jednak przede wszystkim hotele przyjazne rodzinom, oferujące rozrywkę z zastosowaniem

SENTIDO to hotele dla wymagających, wyróżniające się lokalizacją, wyjątkowym serwisem i atmosferą. Tu klienci doświadczają prawdziwego re laksu. Miejscowi mistrzowie patelni dbają o ich ku linarne doznania, a w profesjonalnych strefach wel lness i spa odnajdują harmonię. Klienci cenią w
nich zdrową kuchnię oraz bogatą ofertę zajęć dodat kowych. W letniej ofercie Neckermanna znajdzie my ponad 40 obiektów SENTIDO, z których cześć
jest tylko dla dorosłych.

technologii cyfrowej oraz osobistym zaangażowaniem specjalnie przygotowanych animatorów.
SENTIDO to brand dla wymagających docenia ny także przez polskich klientów. Od 4 lat przyznawane są specjalne nagrody SENTIDO Quality
Awards. W tym roku aż pięć najlepszych hoteli
w tym zwycięzca - SENTIDO Port Royal Villas &
Spa na Rodos - to obiekty znajdujące się w ofercie
Neckermann Polska. Co decyduje o wyróżnieniu?
Znaczącą rolę przy wyborze najlepszych hoteli odgrywa ocena klientów. Przede wszystkim dotyczy
ona świadczeń z obszaru jakości, marketingu oraz
rozrywki. Uwzględniamy oceny z portali HolidayCheck, TripAdvisor i Zoover a także z niezapowiedzianych badań tzw. „Mystery Guest Checks”.
Wszystkie badania zostają przeanalizowane a na ich
podstawie przyznawane jest odpowiednie miejsce.
Jakie są plany rozwoju hoteli koncepcyjnych
w najbliższych latach? Czy więcej hoteli smartline, SENTIDO i SunConnect będzie dostępnych
dla polskich klientów?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnego tempa
rozwoju hoteli koncepcyjnych i pragniemy w dalszym ciągu zwiększać ich ilość. W roku 2017 planujemy oferować gościom 250 hoteli koncepcyjnych.
Hotele naszych własnych marek stanowią ważny
filar strategii rentownego wzrostu grupy Thomas
Cook, dlatego również klienci w Polsce mogą spodziewać się kolejnych obiektów tego typu w ofercie
Neckermanna.

SunConnect to ośrodki wypoczynkowe zaprojektowane z myślą o tym, aby
w pełni wykorzystać czas urlopu i nawiązać nowe znajomości. To połączenie słońca i plaży z najnowszą technologią. W ośrodkach SunConnect klienci mają dostęp do bezprzewodowego internetu na
terenie całego kompleksu oraz możliwość przeglądania i rezerwowania różnego rodzaju usług przez telefon lub tablet. Ideą koncepcji jest również integracja i wspólna zabawa – hotele prowadzą
animacje dla małych i dużych np. z konsolami Xbox (ConnectFun) i mają specjalne punkty spotkań dla młodzieży (ConnectTeen Lounge). W sezonie lato 2014 Neckermann oferuje 7 obiektów
SunConnect w Turcji, Chorwacji, Hiszpanii i Tunezji.
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Kierunki | Grecja, Turcja, Egipt są wciąż najczęściej wybieranymi miejscami wypoczynku Polaków

Wolimy jeździć tam gdzie zawsze
Na zeszłorocznych kłopotach Egiptu zyskały konkurujące o polskich turystów destynacje, przede wszystkim Grecja i Turcja. Choć obecnie kraj
faraonów poprawił swoje notowania, to słaba dynamika wzrostu nie pozwala mu wrócić na sam szczyt list popularności.
Anna Oporska
ympatie polskich turystów w bie˝à cym sezonie układajà si´ w podobny sposób, co rok temu. Według raportu Polskiego Zwiàzku Organizatorów
Turystyki (PZOT) sporzàdzonego na
podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX, z którego korzysta blisko
2800 agentów, na szczycie listy najpopularniejszych destynacji w sezonie letnim
2014 jest Grecja. Kierunek ten wybiera
blisko 20 proc. klientów biur podró˝y, co
stanowi wzrost o 53 proc. w porównaniu z
poprzednim sezonem. – Co piàty klient
biur podró˝y wybiera si´ do Grecji, co
setny do Francji. To ˝adna niespodzianka
– podobnie było przed rokiem – komentuje Krzysztof Piàtek, prezes Polskiego
Zwiàzku Organizatorów Turystyki, w cotygodniowym raporcie. – Czołówka ran kingu najpopularniejszych krajów i kierunków umocniła tylko swoje pozycje –
podaje w raporcie Piàtek. Faktycznie
wÊród topowych destynacji niespodzianek nie ma. Za Grecjà uplasował si´
Egipt z udziałem w rynku 14,6 proc., nast´pnie Turcja 14,1 proc. i Hiszpania 11,7
proc. List´ zamyka Tunezja zgarniajàc 4,2
proc. rynku. U poszczególnych touroperatorów i multiagentów miejsca na podium rozkładajà si´ nieco inaczej. Sieç
agencyjna Wakacje.pl podsumowała
pierwszy kwartał tego roku i jak si´ okazało najcz´Êciej w tym czasie turyÊci kupowali wyjazdy do Egiptu (23,5 proc.), a
dalej: Grecji (19,2 proc.), Turcji (14,2
proc.), Hiszpanii (9,6 proc.), Tunezji (6,4
proc.), Bułgarii (6 proc.) i Włoch (3,6
proc.). Z kolei w Travelplanet.pl na topie
jest Grecja (29,7 proc.), Turcja (19,6
proc.) i Egipt (15,5 proc.). Tutaj w czołówce zabrakło Hiszpanii, którà wyparła
Bułgaria.

S

Niskie ceny kuszą Polaków
PopularnoÊç Grecji przypiecz´tował
spadek cen w tamtejszych kurortach. Według portalu Wakacje.pl ceny wycieczek
nad Morze Egejskie obni˝yły si´ Êrednio
o 146 zł. W sytuacji, gdy inne destynacje
dro˝ejà, to dla oszcz´dnych polskich tury stów prawdziwa pokusa. – Cena to nie zwykle wa˝ne kryterium wyboru oferty na
wakacje, i to ona w du˝ej mierze b´dzie
dyktowaç wybór kierunków – podkreÊla
Klaudyna Mortka, specjalistka ds. public
relations w Wakacje.pl. – RoÊnie te˝ Êwia domoÊç turystów, którzy coraz cz´Êciej
pytajà o oferty charakteryzujàce si´ do brym stosunkiem jakoÊci do ceny – doda je. Dlatego w statystykach wysoko utrzymuje si´ Turcja pomimo wzrostu cen
o 507 zł według danych Wakacje.pl. Wcià˝
jednak wysoka jakoÊç za przyst´pnà cen´
pozostaje domenà egipskich kurortów,
dla których zeszły rok nie był łaskawy. Ze
wzgl´du na niestabilnà sytuacj´ nad Ni lem polscy i zagraniczni touroperatorzy

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI W SEZONIE 2014
Włochy

Portugalia
19,3%

1,7%

-16,1%

Chorwacja

3,9%

-28,2%

1,5%

Hiszpania

-14,7%

19,1% 11,7%

Grecja
53,1% 19,8%
Maroko

Tunezja

139,3% 2,2%

Bułgaria

79,7%

4,2%

3,3%

Turcja
26,1%

14,1%

Egipt
4,8% 14,6%

Kraj
% wzrost/spadek do 2013

udział % w wyjazdach

wstrzymywali loty do Egiptu i oferowali
swoim klientom inne kierunki. Teraz, nauczeni doÊwiadczeniem organizatorzy
starajà si´ coraz bardziej ró˝nicowaç ofert´, by w razie podobnych sytuacji jak
w 2013 r. móc zachowaç elastycznoÊç.

Egipt mimo wszystko
Jednak kraj faraonów po raz kolejny
pokazał, ˝e mimo zawirowaƒ społeczno-politycznych jest w stanie przyciàgaç polskich turystów. – W wypadku Egiptu zeszłoroczne zamieszki i negatywne rekomendacje polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zaowocowały jedynie
chwilowà obni˝kà popytu na ten kierunek. Warto zauwa˝yç, ˝e w czasie gdy polskie biura podró˝y zawiesiły loty do Egiptu i proponowały ekwiwalentne wycieczki
do innych krajów, jeden na dziesi´ciu
klientów Traveplanet.pl prosił o zamian´
nie tyle destynacji, co touroperatora na
takiego, który wcià˝ wysyłał turystów do
Egiptu – relacjonuje Radosław Damasie wicz, dyrektor marketingu i e-commerce
Travelplanet.pl. Multiagent dawał wówczas takà mo˝liwoÊç swoim klientom.
Âwiadczy to o silnym przywiàzaniu Polaków do egipskich kurortów, które kuszà
przede wszystkim cenà. W efekcie pomi mo niepokojów wakacje sp´dziło tam 273
tys. polskich turystów. Ale trzeba pami´taç, ˝e w roku 2012 było ich 470 tys., a w
2010, czyli przed rewolucjà, 580 tys. –
Mo˝na na podstawie wieloletnich statystyk Travelplanet.pl, mówiç o pewnego
rodzaju obni˝ce zainteresowania Egiptem. Apogeum zainteresowania kierunkiem mieliÊmy w 2012 roku, gdy do tego
kraju wyjechał blisko co trzeci polski turysta, zaÊ w ubiegłym roku – co piàty – zauwa˝a Damasiewicz. Egipcjanie si´ jednak nie poddajà. Tamtejszy minister turystyki zapowiedział, ˝e celem jest przyjmowanie jednego miliona Polaków rocznie.

– Turystyka w Egipcie mo˝e byç chora,
ale nie umrze – zapewnia egipski minister
turystyki Hisham Zazou. Minister, cytowany przez presti˝owy magazyn ekonomiczny „Gulf Business”, oznajmił, ˝e
Egipt jest bezpiecznym kierunkiem turystycznym. I dodał, ˝e jego kraj stanie si´
jeszcze bezpieczniejszy po wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich (głosowanie 26–27 maja). Jak zauwa˝ył szef resortu turystyki egipskie kurorty sà dobrze
zabezpieczone i ka˝dego dnia przyciàgajà tysiàce podró˝nych z całego Êwiata.

Maroko wchodzi do czołówki
Mimo to w obliczu nieprzewidywalnej
sytuacji politycznej w Egipcie, która co jakiÊ czas przeradza si´ w zaostrzony konflikt, touroperatorzy szukajà alternatyw
na tà destynacj´ i przedkładajà ich promocj´ nad promocj´ Egiptu. W przypadku Neckermann Polska tà alternatywà
stała si´ Turcja. Z kolei Itaka rozszerza
sprzeda˝ Maroka. To właÊnie Maroko
mo˝e si´ w tym sezonie pochwaliç najwi´kszym wzrostem zainteresowania, bo
a˝ o niespełna 140 proc. W najbli˝sze wakacje wybiera si´ tam 2,2 proc. klientów
biur podró˝y w Polsce, jak wynika z danych PZOT. Podobne wzrosty odnotowa ły Wakacje.pl, gdzie sprzeda˝ wycieczek
do Maroka w pierwszym kwartale 2014
roku, wzrosła a˝ o 197 proc. w porównaniu z analogicznym okresem minionego
roku. Imponujàcy skok zainteresowania
to wynik konkretnych działaƒ podj´tych
przez marokaƒski rzàd i Marokaƒskà Organizacj´ Turystycznà, która na poczàtku
bie˝àcego roku otworzyła w Polsce swoje
przedstawicielstwo. WczeÊniej jednak organizacja podpisała umow´ strategicznego partnerstwa z Itakà, która zobowiàzała si´ wysłaç do Maroka blisko 130 tys.
polskich turystów w tym roku i 160 tys. w
kolejnych latach. Marokaƒski urzàd na-

wiàzał tak˝e współprac´ z kolejnymi touroperatorami m.in. Eximem i Rainbow
Tours. Zaowocowało to zwi´kszonà
obecnoÊcià oferty marokaƒskiej w katalogach polskich touroperatorów i konkretnymi wynikami. Maroko jest zresztà
atrakcyjnym kierunkiem dla turystów.
Nadmorskie kurorty w niczym nie ust´pujà tym w Egipcie czy Tunezji, istnieje
tam wiele mo˝liwoÊci zwiedzania i co najwa˝niejsze nie jest to kraj tak „opatrzony” turystom jak inne popularne destynacje basenu Morza Âródziemnego.
Poza skokiem popularnoÊci Maroka,
w zestawieniu najch´tniej wybieranych
przez Polaków destynacji wi´kszych zakoƒczeƒ ju˝ nie ma. Jednak jak zauwa˝a
prezes PZOT Krzysztof Piàtek w komentarzu do wyników sprzeda˝y w cotygo dniowym raporcie, Majorka, przed laty
najch´tniej wybierana na wypoczynek
wyspa, teraz znalazła si´ dopiero na 20
miejscu rankingu. Dodajmy, ˝e Majorka
prze˝ywała w Polsce najlepsze lata, kiedy
nie miała jeszcze na krajowym rynku tu rystyki wyjazdowej takiej konkurencji, jak
obecnie, szczególnie w postaci wysp grec kich i kanaryjskich. To one teraz nale˝à to
najcz´Êciej odwiedzanych.

Trend na egzotykę
W przypadku egzotycznych kierunków
mo˝na zaobserwowaç nieco wi´ksze
zró˝nicowanie. – Tego lata polscy turyÊci
wybierajà najch´tniej takie kierunki jak
Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Indonezja, Japonia, Sri Lanka, USA. Natomiast ubiegłego lata podró˝owali najch´tniej do USA, Chin, Ekwadoru, na
Malediwy, do RPA i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Jak widaç, jeÊli
chodzi o najpopularniejsze kierunki jest
tu du˝a wymiennoÊç w porównaniu ze
stabilnà od wielu lat tzw. wielkà piàtkà –
zauwa˝a Radosław Damasiewicz z Traveplanet.pl. Trzeba podkreÊliç, ˝e Polacy
coraz Êmielej decydujà si´ na dalekie,
oryginalne kierunki. – Egzotyka jest coraz bardziej zró˝nicowana cenowo, na
przykład rozbudowuje si´ oferta w Gambii, mamy kierunki stosunkowo niedrogie
(Kenia, Gambia, Wietnam), jak i drogie,
ekskluzywne (Malediwy, Seszele). NowoÊcià jest teraz doÊç szeroka oferta objazdówek w RPA, na wiele kierunków dolecimy bezpoÊrednio dreamlinerem, teraz
te˝, na przykład do Wietnamu – informuje Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.
Mimo pewnych przesuni´ç w zestawieniach najpopularniejszych kierunków,
chciałoby si´ powiedzieç „na Zachodzie
bez zmian”. Polscy turyÊci niech´tnie wy bierajà kierunki, których nie znajà. Decydujà si´ za to na bezpieczny Egipt, Turcj´
oraz Grecj´, czyli tam gdzie jest ciepło
i za przyst´pnà cen´. Destynacyjny con stans panuje ju˝ od wielu sezonów i nie
wydaje si´, ˝eby bie˝àcy przyniósł radykalne przetasowania wÊród liderów.
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Touroperatorzy 2014 | Organizatorzy turystyki oceniają ubiegły rok pozytywnie

Itaka dystansuje konkurentów
ze strony 1
olejne w rankingu TUI Poland ma
o blisko 750 mln mniejsze obroty. –
Itaka zdominowała rynek, zaryzykowali z
zakontraktowaniem du˝ej liczby samolotów, hoteli i to si´ powiodło. Ale to efekt
strategii, którà przyj´li ju˝ pewnie z półtora roku temu. Trzeba przed nimi chyliç
czoło, bo potrafili przewidzieç tak du˝e
zapotrzebowanie rynku i zachowali si´
odwa˝nie, a nie asekuracyjnie – podkreÊla
Marek Kamieƒski, członek zarzàdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Poza pierwszà dziesiàtkà
znajdujà si´ firmy, których obrót nie przekroczył 70 mln zł., ale zapewne najwi´cej
w naszym kraju jest firm-Êredniaków, które generujà mniej ni˝ 10 mln wpływów,
a w naszym rankingu sà na koƒcu zestawienia.

K

Muszą budować markę
W ocenie przedstawicieli bran˝y poprzedni rok był dobry. Nie było spektakularnych upadków biur, sektor rozwijał si´
spokojnie. Z rynku znikły jednak Citron
Travel i Oasis Tours, ten ostatni organizator co prawda powrócił w maju do gry, ale
oczywiÊcie nie jest ju˝ uj´ty w rankingu.
Wyniki naszego zestawienia potwierdzajà

dobrà pass´ w turystyce. Pierwsza piàtka
najwi´kszych biur podró˝y zarobiła blisko
3 170 mln, o 40 mln wi´cej ni˝ w zeszłym
roku. Turystycznym organizatorom udało
si´ zatem wyjÊç obronnà r´kà z kryzysu.

tłumaczyli si´ brakiem czasu. Taka postawa dziwi poniewa˝ to niezwykle wa˝ne,
˝eby touroperatorzy zadbali o swojà
transparentnoÊç. Ma to równie˝ ogromne
znaczenie dla agentów, bo ktoÊ kto nie

– Itaka zdominowała rynek, zaryzykowali, zakontraktowali
dużą liczbę samolotów, hoteli i to się powiodło.
– Marek Kamieński, członek zarządu OSAT
Dobrze radzà sobie biura, które dbajà
o budowanie swojej silnej marki, te budzà
wi´ksze zaufanie klientów i to procentuje
w wynikach sprzeda˝y. Swojej prezentacji
nie bał si´ przedstawiç Exim Tours, chocia˝ firma w tym roku zanotowała spadek
obrotów. Jak tłumaczy Marek Grotowski,
dyrektor sprzeda˝y biura, firma stawiała
w tym roku na jakoÊç oferowanych wyjazdów, a nie ich iloÊç. – Staramy si´ utrzymywaç takà strategi´, ˝eby dbaç o jakoÊç
produktowà, a nie wysyłaç kilkaset tysi´cy
klientów – uzasadnia. W grupie Êrednich i
małych biur wiele nie zdecydowało si´
wziàç udziału w rankingu. Powody były
ro˝ne. Kilku organizatorów po prostu
obawiało si´ ujawniç swoje wyniki finansowe. Kilku przedstawicieli biur uznało
naszà ankiet´ za zbyt szczegółowa, inni

ujawnia swoich danych od razu mo˝e budziç podejrzenia. I nie ma to znaczenia, ˝e
sà marne szanse wejÊcia do wielkiej trójki.
Bycie Êredniakiem te˝ jest dobre, a udział
w rankingu oznacza, ˝e firma dba o swój
wizerunek. To sygnał, ˝e jest dobrym partnerem handlowym. Przykładem godnym
naÊladowania jest biuro Kangur Tour,
które zadebiutowało zaledwie w zeszłym
roku, a mimo to od razu zdecydowało si´
przesłaç swojà prezentacj´. I chocia˝,
z uwagi na niewielki sta˝, zaj´li ostatnie
miejsce w zestawieni, to ich postawa zapewne zaprocentuje w przyszłym roku.
My oczywiÊcie mamy nadziej´, ˝e b´dà
kontynuowaç swojà strategi´ i nigdy nie
domówià przesłania ankiety. Kolejny ranking touroperatorów ju˝ za nami, wiele
firm nie skorzystało z okazji zaprezento-

wania nie tylko swoich wyników finansowych, ale i oferty, propozycji wyjazdów,
czy nowoÊci. Pozytywne jest jednak to, ˝e
podejÊcie touroperatorów do rankingu
jest powa˝ne. Biura doceniajà rang´ tego
zestawienia. Nam zale˝y jednak równie˝
na tym, by organizatorzy nie obawiali si´
oceny. Ka˝da prezentacja oczywiÊcie powoduje stres. Ale warto go przezwyci´˝yç.
Bo korzyÊci z wypromowania własnej
marki mogà dla odwa˝nych touroperatorów byç bardzo satysfakcjonujàce.
JAK POWSTAWAŁ RANKING
W tegorocznej edycji po raz kolejny poprosiliśmy o przedstawienie przychodów i zysków wynikających jedynie z działalności
związanej z organizacją imprez turystycz nych. Wytypowaliśmy ponad 100
organizatorów, do których przesłaliśmy ankiety i opis rankingu. Szczegółowe prezentacje przesłało 32 podmiotów. Wielu organizatorów obawiało się ujawnić swoje wyniki, inni mówili, że nie mają czasu. Wśród
biur, które zrezygnowały z udziału w
rankingu znalazły się m.in.: Matimpex, Vo lare Travel, Hut–Plus, Szarpie, Sun &
Snow i Opal Travel, który w 2013 r. przesłało prezentację, ale teraz się na to nie
zdecydowało.
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Wywiad | Wizowe restrykcje i dodatkowe podatki wciąż hamują rozwój turystyki w Europie

Europa walczy o turystów z USA i Japonii
O problemach europejskiego rynku turystycznego oraz regulacjach prawnych dotyczących tego sektora z Tomem Jenkinsem, dyrektorem
wykonawczym ETOA (Europejskiego Związku Organizatorów Turystyki) rozmawia Marlena Semczyszyn.
Jaki był ubiegły rok dla touroperatorów na naszym kontynencie?
To był naprawd´ dobry rok. W wi´kszoÊci europejskich krajów rynek turystyki zanotował wzrost. Najwi´kszym wyzwaniem, przed jakim musieli stanàç touroperatorzy przez ostatnie lata w Europie i na całym Êwiecie był oczywiÊcie kryzys ekonomiczny. Wpłynàł on bardzo silnie na wszystkie rynki, nie wyłàczajàc
bran˝y turystycznej. Du˝ym problemem
były tak˝e katastrofy naturalne, które
ostatnimi laty si´ nasiliły. Te wydarzenia
sà nieprzewidywalne i nie mamy na nie
˝adnego wpływu, a niestety mocno uderzajà w nasz sektor. Najwa˝niejszym problemem i jednoczeÊnie powodem, dla
którego powstała nasza organizacja, sà
jednak rzàdowe regulacje poszczególnych paƒstw. Narzucajà oni wcià˝ dodatkowe podatki, wprowadzajà coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczàce
przyznawania wiz. Nie wspominajàc ju˝
o tym, ˝e ka˝de paƒstwo posiada własne
przepisy, które znaczàco si´ od siebie ró˝nià. To stanowi dla nas powa˝ny problem
i utrudnienie naszej działalnoÊci, bo jako
touroperator trzeba si´ orientowaç w
gàszczu tych przepisów, podró˝ujàc zarówno w strefie Schengen, czy na obszarze Północnej Afryki lub Rosji.
Czy zatem ETOA walczy z rządami by
wprowadzić bardziej spójne i mniej restrykcyjne przepisy?
W ETOA cały czas pracujemy by złagodziç te restrykcje. To po prostu głupota
biurokracji. To nie jest inteligentne działanie, bo nikt tak naprawd´ nie zaglàda
do dokumentów wizowych. Instrumenty
biurokratyczne sà zbyt skomplikowane z
definicji. To sprawia, ˝e nasza praca staje
si´ trudniejsza, bo nie mo˝emy swobodnie działaç na rynku mi´dzynarodowym.
Czy osiągnęliście jakieś sukcesy na
tym polu?
A czy znacie kawał o japoƒskim turyÊcie odwiedzajàcym Jerozolim´? Japoƒczyk spotyka Rabina wracajàcego z modłów i pyta go co robi. Ten odpowiada, ˝e
kontynuuje tradycj´ swojego ojca i dziada, modlàc si´ o pokój na Êwiecie. Japoƒczyk pyta czy skoro od tylu pokoleƒ modlà si´ o to samo, to czy coÊ si´ zmieniło.
A Rabin odpowiada, ˝e nie, bo to jak mó wienie do Êciany. To odpowiedê na pytanie o nasze sukcesy, gdy zwracamy si´
z zapytaniami do rzàdu. To po prostu jest
bez odzewu i reakcji.
Rozumiem, ale wciąż walczycie o swo je interesy?
Tak, nie poddajemy si´.
Jakie są największe problemy touroperatorów w Europie?
Pierwszy problem to fakt, ˝e europejski
rynek turystyczny jest podzielony na paƒ-

si ona byç dopasowana do portfela klienta oraz okresu sezonu, a tak˝e uwzgl´d niaç koszty podró˝y. Dlatego ceny silnie
si´ wahajà w ró˝nych krajach oraz o ró˝nych porach roku. Ta sama oferta kupiona tydzieƒ póêniej mo˝e byç nawet o połow´ taƒsza, co jest uzale˝nione od kilku
ró˝nych czynników nie tylko biznesowych. Turystyka pod tym wzgl´dem jest
specyficznà bran˝à.

stwa. Klienci szukajà tylko ofert przygotowanych przez lokalne biura. Włosi kupujà
od włoskich operatorów, Niemcy od niemieckich, a Francuzi od francuskich. Nikt
nie kupuje od siebie nawzajem. To oznacza, ˝e nie ma handlu transgranicznego
w bran˝y turystycznej w Europie. Prosz´
mnie êle nie zrozumieç. Ludzie podró˝ujà,
ale korzystajà ze „swoich” biur, które zgarniajà prowizje. Po drugie sà bardzo wysokie bariery wejÊcia na rynek. Operator,
chcàc rozpoczàç działalnoÊç, musi ponieÊç
znaczne koszty, by móc sprzedawaç pakiety turystyczne. Firmy, które si´ na to zdecydujà majà trudny start. Rynek wolny i liberalny istnieje tylko w internecie. Ponadto z powodu dziwnej struktury podatkowej
w Europie touroperatorzy, hotelarze
i agenci sà zniech´ceni do sprzeda˝y pakietów turystycznych spoza Europy. Chcàc
uniknàç dodatkowych opłat i restrykcji
prawnych wi´kszoÊç biznesu turystycznego przeniosła działalnoÊç do sieci. To właÊnie dzi´ki internetowi ten rynek jeszcze
funkcjonuje.
Nad czym ostatnio pracuje ETOA?
Do głównych spraw, którymi obecnie
si´ zajmujemy, nale˝à kwestie wizowe,
lokalne podatki oraz pakietowanie dynamiczne.
Jakie są obecnie kluczowe sprawy,
które wpływają na turystykę przyjaz dową w Europie?
To raczej pytanie bezpoÊrednio do touroperatorów. Dla turystów spoza Euro py najwi´kszym problemem pewnie byłaby zbyt mała dost´pnoÊç atrakcji turystycznych. To wszystko z powodu zbyt du ˝ej liczby turystów odwiedzajàcych Europ´. Te „zdolnoÊci przerobowe” sà zbyt
małe i w wielu miejscach sà po prostu tłumy. Ponadto turyÊci skar˝à si´, ˝e jest wyjàtkowo trudno znaleêç zakwaterowanie

w Londynie, Pary˝u, Wenecji czy Rzymie
w rozsàdnej cenie. Wysokie ceny sà konsekwencjà sytuacji na rynku. Wszyscy
chcà byç jednoczeÊnie w tym samym
miejscu, a to jak wiadomo niemo˝liwe.
Moi przyjaciele z Polski mówià mi wtedy,
˝e turyÊci mogà przecie˝ przyjechaç do
Polski, nie muszà jechaç do Włoch.
Uważa Pan, że europejskie stolice są
obecnie zbyt skomercjalizowane?
Nie, sà po prostu bardzo popularne,
dlatego ceny sà tak wysokie. Europa jest
jak ogromny silos zbo˝owy, do którego
napływa ludnoÊç z całego Êwiata. Touro peratorzy sà jak rolnicy, b´dà drà˝yç ile
si´ da, by wyciàgnàç od turystów jak najwi´cej. TuryÊci za to chcà niskich cen przy
wysokim popycie, a tego nie da si´ osiàgnàç. Popyt w Europie jest du˝y dlatego
trzeba podwy˝szaç ceny. Najlepszym
przykładem jest Londyn i Pary˝, w których sà one w pełni sezonu ekstremalnie
wysokie, a i tak te miasta sà pełne turystów. Normalnie musimy sprzedawaç wycieczki do tych aglomeracji z wyprzedzeniem nawet 12 do 16 miesi´cy. Oferty na
obecny sezon sprzedawaliÊmy w marcu
zeszłego roku.
Zatem to problem dla klientów, a dla
branży to pomyślna wiadomość?
Tak. To oznacza, ˝e zapotrzebowanie
rynku na te destynacje jest ogromne. To uroperatorzy w Europie desperacko walczà o turystów ze Stanów Zjednoczonych
i Japonii, bo to oni w przeciwieƒstwie do
Chiƒczyków przyje˝d˝ajà w celach stricte
turystycznych i wydajà najwi´cej.
Ale ceny w Europie są takie same bez
względu na to czy turysta pochodzi
z Europy, Chin czy USA?
Nie. To mit, ˝e ceny sà takie same. Cen´ reguluje za ka˝dym razem rynek i mu-

Jakie są najnowsze turystyczne trendy
w Europie?
Najwa˝niejszy trend to wzrost informacji i wiedzy o podró˝ach głównie za
sprawà rozwoju portali turystycznych. Co
ciekawe, mimo ogromnego zwi´kszenia
wiedzy z tej dziedziny, ludzie wcià˝ wolà
kupowaç wczasy u touroperatorów. To
dowodzi ich zaufania do biur podró˝y.
Ceny rezerwacji przez internet i u operatorów sà niskie i sà porównywalne, ale
znamienne jest, ˝e mimo całego mnóstwa
portali rezerewacyjnych, turyÊci w dal szym ciàgu najch´tniej korzystajà z ofert
biur podró˝y. Podró˝ujàcy stali si´ za to
bardziej Êwiadomi i bardziej wymagajàcy,
oczekujà wy˝szej jakoÊci usług, ni˝ jesz cze przed kilkoma laty. Wi´cej tak˝e podró˝ujà. Turystyka przyjazdowa wzrosła
w stosunku do wyników sprzed dwóch lat.
To rosnàcy rynek. Mo˝emy byç zupełnie
spokojni o jego przyszłoÊç i mo˝na Êmiało inwestowaç bez obaw o zwrot kosztów.
Jaki będzie rok 2014 dla europejskiej
turystyki bazując na danych z pierwszego kwartału tego roku?
Konkretne wyniki b´d´ miał za około
miesiàc, ale mo˝na powiedzieç opierajàc
si´ na własnych przewidywaniach, ˝e ten
rok b´dzie bardzo dobry. Taka jest moja
prognoza na podstawie informacji jakie
do mnie docierajà. Wszyscy touroperatorzy, z którymi rozmawiam chwalà si´, ˝e
majà bardzo udanà sprzeda˝. Przez to nabieram pewnoÊci, ˝e wsz´dzie w tym se zonie odczuwalny b´dzie wzrost liczby tu rystów.

Curriculum vitae
Tom Jenkins, jest dyrektorem generalnym Europejskiego Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki. Do jego obowiązków należy nadzorowanie biura i projektów, w które zaangażowane jest ETOA.
Przed dołączeniem do ETOA, Jenkins był
menadżerem American Express na Europę. Z wykształcenia jest humanistą.
Po ukończeniu studiów z zakresu historii
i literatury angielskiej na Uniwersytecie
w Bristolu, podjął studia podyplomowe
w Courtauld Institute na London University. Jest Brytyjczykiem zamieszkałym w
Londynie, gdzie znajduje się siedziba organizacji. W ETOA pracuje od 1997 roku.
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Raport | Chiny będą w kolejnej dekadzie motorem napędowym wzrostu globalnego rynku turystyki

Azja najważniejsza
dla globalnej turystyki
Branżę turystyczną na świecie czeka „dekada zrównoważonego
wzrostu” – taki jest wniosek z nowego raportu firmy Amadeus. Na
zlecenie globalnego dostawcy technologii w turystyce powstało
branżowe opracowanie przygotowane przez Oxford Economics.
aport dotyczy prognoz rozwoju zaawansowanych rozwiàzaƒ technologicznych oraz najwa˝niejszych
trendów dla globalnego rynku turystyki.

R

Chińczycy ciągną światową turystykę
Raport przygotowany przez Oxford
Economics – Êwiatowego lidera w dziedzinie opracowywania globalnych prognoz i analiz iloÊciowych dla firm i instytucji publicznych, opiera si´ na szczegółowym modelowaniu makroekonomicznym oraz wywiadach z ekspertami bran˝owymi. Prezentuje przyszłe trendy,
w tym czynniki wzrostu oraz mo˝liwoÊci,
które b´dà kształtowaç kolejnà dekad´
w sektorze turystyki. Wynika z niego, ˝e
tempo wzrostu tego sektora wyniesie 5,4
proc. rocznie, czyli o dwa punkty procentowe wi´cej, ni˝ prognozowany wzrost
globalnego PKB. Ponadto Êwiatowa turystyka b´dzie teraz rozwijaç si´ w znacznie
szybszym tempie, ani˝eli w czasie kryzysu
finansowego, kiedy wzrost w tym sektorze wyniósł tylko 4,1 proc. w skali roku.
Analitycy podkreÊlajà, ˝e wzrost rynku
chiƒskiego w zakresie podró˝y zagranicznych, który jeszcze w 2005 roku wynosił
zaledwie jeden proc., w roku tym roku
pozwoli wyprzedziç nawet USA i staç si´
najwi´kszym na Êwiecie rynkiem podró˝y
zagranicznych. Zwi´kszy si´ dwukrotnie
(do 220 mln), w ciàgu najbli˝szych 10 lat,
liczba chiƒskich rodzin, które mogà sobie
pozwoliç na wyjazdy zagraniczne. Do
2017 roku Chiny stanà si´ równie˝ naj-

wi´kszym rynkiem podró˝y krajowych,
nap´dzanym w du˝ej mierze przez szybki
wzrost PKB, rosnàcy poziom zatrudnienia i wi´ksze wydatki konsumentów.
– Âwiatowa bran˝a turystyczna roÊnie w
sił´ i przechodzi zmiany, wychodzàc
z ostatniej recesji w krajach rozwini´tych.
Rozwój Chin jest wa˝nym czynnikiem nap´dzajàcym ten wzrost. Ale równie˝
zmiana kierunku dynamiki konkurencji
oraz utrzymywanie si´ nowych zjawisk,
które pojawiły si´ w czasie kryzysu, majà
kluczowy wpływ na bran˝´ turystycznà
– komentuje autor raportu, Andrew Tessler, associate director, Oxford Economics. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Chiny to
obecnie jeden z najwa˝niejszych, Êwiatowych graczy z dynamicznie rozwijajàcà
si´ gospodarkà w niesłychanym tempie,
Êrednio 10 proc. rocznie. To paƒstwo,
które ma coraz wi´ksze wpływy na całym
Êwiecie. Kraj nale˝y do Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO), jest najwi´kszym
eksporterem oraz posiada ogromny rynek zbytu z ponad miliardowà populacjà.
– Nie powinien wi´c dziwiç fakt, ˝e to
właÊnie Chiny uwa˝ane sà za kluczowy
rynek dla całej bran˝y turystycznej – uzasadnia Paweł Rek, dyrektor Amadeus
Polska i dyrektor regionalny Amadeus na
Europ´ Centralnà.

Będzie lepiej nie tylko przez Chiny
Raport wskazuje jednoczeÊnie, ˝e korzystny bilans nie b´dzie dotyczył wyłàcznie Chin. Prognozy ekspertów mó-

PROGNOZOWANE ZMIANY W TURYSTYCE W CIĄGU DEKADY
TURYSTYKA

CHIŃSCY TURYŚCI

5,4

220

proc.
Roczne tempo wzrostu
globalnego sektora
turystyki

mln

O tyle zwiększy się liczba
chińskich rodzin,
podróżujących za granicę

wià równie˝ o innych du˝ych rynkach
wschodzàcych, takich jak Rosja, Brazylia, Indie, Indonezja i Turcja, z których
ka˝dy osiàgnie Êrednio ponad 5 proc.
wzrostu w skali roku w ciàgu najbli˝szych 10 lat. B´dzie to wynikało głównie
z rosnàcej zamo˝noÊci tych krajów oraz
zmieniajàcych si´ przyzwyczajeƒ konsumentów. – To dobra wiadomoÊç dla wielu segmentów bran˝y, które dopiero zaczynajà wychodziç z kryzysu ekonomicznego. Prognozy mówià o nowej, złotej
erze w sektorze turystycznym. Jednak
patrzàc na zło˝onoÊç rynku podró˝y
słu˝bowych, wzrost ten b´dzie bardzo
nierównomierny, pozostawiajàc prawdopodobnie zarówno wygranych, jak i
przegranych. – ocenia Holger Taubmann, SVP Distribution, Amadeus. Turystyka w najbli˝szych latach odnotuje
nieznaczny, ale stabilny wzrost. Na znaczeniu zyskajà właÊnie podró˝e biznesowe, których jest coraz wi´cej przez
ogromnà liczb´ powiàzaƒ mi´dzy firmami na całym Êwiecie. – Pomimo wielu
dost´pnych obecnie na rynku narz´dzi
do wirtualnej komunikacji, forma bezpoÊredniego kontaktu jest wcià˝ bardzo
wa˝na dla podtrzymywania relacji biznesowych. Podró˝e słu˝bowe powrócà,
gdy˝ powiàzania mi´dzy Wschodem
i Zachodem b´dà stymulowaç na nie nowy popyt – tłumaczy Paweł Rek z Ama-

BIZNES

55

proc.
Udział Azji w liczbie
globalnych podróży
służbowych

deusa. Jak mówi Azja b´dzie generowała 55 proc. Êwiatowych podró˝y słu˝bowych w ciàgu najbli˝szych dziesi´ciu lat.
Podró˝ni b´dà zainteresowani zarówno
Europà, jak i Azjà – i to zarówno pod
kàtem podró˝y wypoczynkowych, jak i
słu˝bowych. Ró˝nice jednak b´dà widoczne na korzyÊç biznesowych. – W
ciàgu najbli˝szych dziesi´ciu lat liczba
goÊci nocujàcych na kontynencie azjatyckim b´dzie rosła niemal cztery razy
szybciej, ni˝ w Europie. Europa pozostanie jednak wcià˝ dominujàcym kierunkiem podró˝y – ocenia Rek. I chocia˝ to kraje dalekiego wschodu b´dà w
najbli˝szych latach przyciàgaç coraz wi´cej turystów, to wcià˝ Stary Kontynent
pozostanie liderem. Przynajmniej przez
najbli˝szà dekad´ b´dzie nadal wi´cej
tych, którzy wybiorà Pary˝, a dopiero
póêniej Pekin lub Delhi. SM
Raport Shaping the Future of Travel (Trendy
przyszłości wpływające na wzrost w turystyce)
został wykonany przez Oxford Economics na
zlecenie firmy Amadeus. Badanie stanowi kontynuację poprzedniego raportu o globalnych trendach w turystyce The Travel Gold Rush 2020,
opublikowanego w 2010 r. Przeprowadzone
zostało na bazie analiz rynków turystyki na świecie w ostatnich latach. Pełna wersja raportu
w języku angielskim znajduje się na stronie:
http://www.amadeus.com/blog/02/04/traveltrends.
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Rynek | Polscy przedstawiciele branży prognozują pomyślny rok dla turystyki

Turystyka na ścieżce wzrostu
Dobre prognozy ekonomiczne dla kraju, udana sprzedaż oferty first minute, rekordowa majówka – zapowiadają udany sezon. Przedstawiciele
branży liczą na spore przychody, ale przede wszystkim na stabilizacje, bez spektakularnych porażek i bankructw biur podróży.
Magdalena Szadkowska
ksperci przekonujà, ˝e w tym roku
zarówno polska, jak i europejska
gospodarka b´dzie rosnàç. O ile
w roku 2013 zanotowano spadek PKB
w strefie euro o 0,4 proc., o tyle w 2014
wzrost gospodarczy w Eurolandzie ma
si´gnàç ju˝ 1,1 proc., a w przyszłym roku
1,7 proc. PomyÊlne prognozy od razu
wpłyn´ły na nastroje inwestorów w Polsce. – Słowo stabilizacja najlepiej oddaje
to, co dzieje si´ w ostatnich tygodniach na
polskim rynku finansowym – przekonuje
Grzegorz Pułkotycki, analityk Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. O˝ywienie ma
byç zasługà m.in. niskich stóp procentowych, które spowodujà wzrost konsumpcji oraz inwestycji. Dobra koniunktura
dla całej gospodarki korzystnie wpływa
równie˝ na rynek turystyczny. W porównaniu z rokiem 2012 nie ma spektakularnych doniesieƒ w mediach o upadłoÊciach biur podró˝y. Nic dziwnego, ˝e poprawiajà si´ nastroje wÊród touroperatorów. Jak zauwa˝a Krzysztof Piàtek, prezes Neckermanna bran˝a poprawiła swojà kondycj´ finansowà. Do tego ministrowi finansów udało si´ skutecznie zabez pieczyç interesy klientów biur podró˝y
przez zmian´ rozporzàdzenia o wysokoÊci gwarancji. – Na rynku touroperatorów
zapanował spokój i niech tak trwa – podkreÊla Piàtek. Nastroje w bran˝y wzmacniajà równie˝ prognozy dotyczàce spadku
cen paliw i umocnienie kursu złotego.
OczywiÊcie wszystko teraz zale˝y od tego,
jak poszczególni touroperatorzy wykorzystajà swoje szanse rynkowe, jaki zaoferujà produkt i jakà b´dà mieli polityk´
sprzeda˝y. Ale z du˝à dozà pewnoÊci nale˝y przyjàç, ˝e cały sektor powinien zanotowaç wzrost. Głównie z powodu
zwi´kszenia optymizmu konsumenckiego, prognozowanego wzrostu PKB, stabilnej sytuacji walutowej oraz braku wi´kszych zawirowaƒ polityczno-gospodarczych na Êwiecie.

E

Start na plusie
Ju˝ poczàtek roku był dla bran˝y bar dzo obiecujàcy. Touroperatorzy byli za dowoleni ze sprzeda˝y oferty first minute. Lider rynku, Itaka zapowiada nawet,
˝e m.in. dzi´ki udanej przedsprzeda˝y
w tym roku pobije rekord w swoich przy chodach. – Na dzisiaj w porównaniu do
analogicznego okresu minionego roku
wakacje z Itakà zarezerwowało a˝ 55 tys.
wi´cej klientów – zaznacza Piotr Henicz,
wiceprezes zarzàdu Itaki. Przedstawicie le innych biur te˝ nie narzekajà. W Ra inbow Tours wzrost przychodów z tytułu
organizacji imprez turystycznych waha
si´ na poziomie 57 proc., natomiast licz ba rezerwacji przekroczyła 100 tys. Exim
Tours ma 48 proc. wzrostu w stosunku
do 2013 roku. Niektóre biura, jak Sun &
Fun, mimo podniesienia cen wycieczek,

Samir Hamouda: jesteśmy bardzo zadowoleni. Planujemy w tym roku 12-procentowy
wzrost liczby klientów.

Tomasz Husar: klienci czekają na jak
najniższe ceny. W tym roku wraca na rynek
również moda na Egipt, co nas bardzo cieszy.

Krzysztof Piątek: branża poprawiła swoją
kondycję finansową. Na rynku touroperatorów zapanował spokój i niech tak trwa.

Êrednio o 5,5 proc., tak˝e nie narzekajà
na sprzeda˝. – JesteÊmy bardzo zadowoleni. Biuro planuje wzrost liczby klientów do dwunastu procent w tym roku –
zaznacza Samir Hamouda, prezes Sun
& Fun. Jak mówi na lato 2014 Sun &
Fun sprzedało, do koƒca kwietnia w
ofercie przedsprzeda˝owej, o 29,5 proc.
wi´cej ni˝ w ub.r. Informacje
touroperatorów potwierdzajà dane Polskiego Zwiàzku Organizatorów Turystyki. Wynika z nich, ˝e w 19. i 20. tygodniu
br. (ostatnie dwa tygodnie maja), o 18,8
proc. wzrosła liczba klientów, którzy zarezerwowali imprezy na lato 2014. Skumulowana liczba klientów, którzy wyku pili wycieczki na sezon letni utrzymuje
si´ w dalszym ciàgu na dobrym poziomie, nieco powy˝ej 30 proc. w stosunku
do poprzedniego sezonu. Amatorzy najni˝szych cen imprez turystycznych majà
teraz swój najlepszy okres w roku. Praktycznie nie ma kierunku czarterowego,
na którym nie znajdzie si´ ofert po kilkaset zł. Nie narzekajà nawet touroperatorzy, którzy w zeszłym roku zanotowali
spadek sprzeda˝y, na przykład w turystyce dzieci´co-młodzie˝owej. – W tym roku nie spodziewamy si´ ˝adnych utrudnieƒ, wszystko idzie w dobrà stron´ – zapowiada Natalia Wy˝nikiewicz, kierow nik działu marketingu i sprzeda˝y Biura
Usług Turystycznych BUT. Równie˝ bar dzo dobrze sprzedała si´ majówka. Pol scy touroperatorzy uzyskali szacunkowe
obroty w tym okresie w wysokoÊci
120–140 mln złotych – wynika z raportu
Polskiego Zwiàzku Organizatorów Tury styki na okres od 26 kwietnia do 4 maja.
Wysoka sprzeda˝ majówkowej oferty
jest dobrà wró˝bà przed sezonem let nim, a tak˝e pewnym wyznacznikiem
trendów w turystyce.

wcià˝ pozostawia zakup wczasów na
ostatnià chwil´, pami´tajàc czasy, kiedy
mo˝na je było kupiç za bezcen. – Trend
jest taki sam. Klienci czekajà na jak najni˝sze ceny – twierdzi Tomasz Husar, dyrektor zarzàdzajàcy Exim Tours. Na razie biura szykujà propozycje na goràcy
sezon. Exim poszerza ofert´ połàczeƒ samolotowych, dzi´ki czemu na przykład
do Maroka b´dzie mo˝na z tym biurem
polecieç równie˝ z lotniska we Wrocławiu i Gdaƒsku. – W tym roku wraca na
rynek równie˝ moda na Egipt, co nas
bardzo cieszy – dodaje Husar. Touroperatorzy przed sezonem nie tylko uruchamiajà nowe kierunki i połàczenia, ale
tak˝e pakietujà oferty. – Tam, gdzie jest
to mo˝liwe, zamieniamy czartery na tanie linie. Pozwoliło nam to znacznie poszerzyç ofert´ o nowe kierunki, opracowaç programy i daç klientowi pełen pakiet, wliczajàc przelot, zakwaterowanie,
transfery i ubezpieczenie. Z zadowole niem obserwujemy, jak agenci przekonujà si´ do tego typu wyjazdów i nie majà
ju˝ obaw przed ofertami na potwierdzenie – podkreÊla Aleksandra Olechnowicz, koordynator projektów public relations w Ecco Holiday. Obok, najpopularniejszego modelu wakacyjnego, jakim sà
wcià˝ wakacje all inclusive, coraz wi´kszym zainteresowaniem wÊród polskich
turystów cieszà si´ te˝ oferty dla bardziej
wymagajàcych. – Widzimy rosnàcà popularnoÊç naszej propozycji Willi Escape, dedykowanej osobom, które chcà
sp´dziç wakacje w intymnej atmosferze i
z dbałoÊcià o zachowanie prywatnoÊci –
mówi Janusz Âmigielski, wiceprezes zarzàdu Grecos Holiday.

chy, renesans prze˝ywa te˝ Bułgaria.
Kierunek stosunkowo nowy to Gruzja.
I tu myÊl´ jest zadanie dla touroperatorów, poszerzanie oferty o nowe miejsca
i nowe atrakcje – zauwa˝a Łukasz Neska, dyrektor marketingu Grupy eSKY.
TuryÊci coraz ch´tniej samodzielnie organizujà wakacje, szukajà nowych miejsc
do zwiedzania. Zadaniem touroperatorów jest teraz przygotowanie odpowiedniej oferty. – Tegorocznymi liderami
wÊród destynacji sà Turcja, Grecja i
Hiszpania. Nie jest to zaskoczeniem,
gdy˝ od lat tak wyglàdajà preferencje
wakacyjne Polaków, natomiast po raz
pierwszy sprzeda˝ Grecji „dogoniła”
Turcj´ – zauwa˝a Piotr Henicz, wiceprezes zarzàdu Itaki. Tegorocznà popularnoÊç Grecji potwierdza równie˝ Grecos
Holiday, biuro, które specjalizuje si´
w tym kierunku. Jak mówi Janusz Âmigielski, wiceprezes zarzàdu Grecosa sytuacja gospodarcza w Grecji stabilizuje
si´ i to sprzyja rozwojowi turystyki. – Batalia w tym sezonie b´dzie toczyç si´ pomi´dzy Grecjà, a tak˝e Turcjà i Egiptem
walczàcym o drugie miejsce i nie gorszà
Hiszpanià – ocenia Âmigielski. Jak mówi
najwi´ksze wyspy greckie, z racji wielkoÊci bazy hotelowej, zawsze b´dà liderem
pod wzgl´dem liczby klientów. Jednak
biuro zanotowało nawet wzrost sprzeda˝y wyjazdów na mniejsze wyspy i inne
mniej znane greckie destynacje, szczególnie Zakynthos, Kefalonia, Kos, ale
tak˝e Lesbos, Skiathos czy te˝ Południowy Peloponez i wybrze˝e Attyki.
Ten rok nie zapowiada ˝adnego przewrotu. RentownoÊç touroperatorów
wzmacnia si´, a zaplanowana sprzeda˝ powinna byç zrealizowana. Nic nie zapowia da równie˝ powtórki z bankructw w 2012
roku, kondycja bran˝y obecnie jest znacz nie lepsza. I chocia˝ przykre niespodzian ki zawsze mogà si´ zdarzyç, nawet wówczas, gdy prognozy sà dobre, to bran˝a patrzy na zbli˝ajàcy si´ sezon z optymizmem.
Rosnàca sprzeda˝ i liczba pasa˝erów linii
lotniczych pozwala im na razie snuç dobre
prognozy dla wyniku kolejnego roku.

Przed letnią gorączką zakupową
Touroperatorzy ju˝ przeliczajà w my Êlach wypracowane zyski. DoÊwiadczenie
pokazuje przecie˝, ˝e im bli˝ej lata tym
liczba klientów roÊnie. Przed nami jeszcze batalia ofert last minute. Wiele osób

Grecja na topie
Touroperatorzy zadbali równie˝, ˝eby
w tym sezonie letnim klienci mogli naprawd´ przebieraç wÊród proponowanych destynacji. Bo oczekiwania klientów sà coraz wi´ksze. Poza Egiptem, Tunezjà i Grecjà poszukiwane sà te˝ inne
kierunki. – Podoba nam si´ to, ˝e interesuje ich Hiszpania, Portugalia czy Wło-
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Delta Travel
Tour Operator Sp. z o.o.

Biuro Podróży
VERO TRAVEL

Delta Travel
touroperator specjalizuje się w:

Vero Travel

ul. Dietla 37, 31-062 Kraków
tel: +48 12/428 43 90
Faks: +48 12/422 81 30
e-mail: delta@delta-travel.pl

• obsłudze klienta indywidualnego oraz grup w zakresie wczasów
autokarowych, wycieczek objazdowych, wypoczynku ze zwiedzaniem
oraz pobytów z dojazdem własnym w Bułgarii, Chorwacji,
Czarnogórze, Albanii, Włoszech w pełnym systemie rezerwacji online.
• organizacji wyjazdów szkoleniowo - konferencyjnych dla firm
• organizacji imprez integracyjnych
• obsłudze grup szkolnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy nagrodę ODYS 2013
za najlepszą jakość usług Turystycznych.
Najlepszą rekomendacją naszej firmy są zadowoleni Klienci, dlatego też
kładąc nacisk na wysoką jakość usług i solidność jesteśmy przekonani,
iż nasza marka jest gwarantem udanego wyjazdu a zaufanie jakim obdarzają
nas nasi Klienci bodźcem do ciągłego udoskonalania naszej oferty.

PROMOCJA
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45-075 Opole,
ul. Krakowska 37
tel./fax 77 454 45 69,
774 539 576

Jako biuro podróży istniejemy ponad 10 lat. Jednak pasja podróżowania towarzyszy
nam od zawsze. Zespół profesjonalistów VERO TRAVEL tworzą prawdziwi miłośnicy
turystyki.
Organizujemy wycieczki, wczasy, kolonie i obozy młodzieżowe oraz pielgrzymki. Proponowane przez nas kierunki to min. Hiszpania, Włochy, Węgry, Francja, Grecja,
Chorwacja, Izrael, Gruzja oraz dalsze destynacje jak Kuba czy Meksyk, z którymi dopiero zaczynamy się kojarzyć, a już na trwałe wpisały się w charakter naszego biura.
W tym sezonie we Włoszech proponujemy znane już na rynku wycieczki objazdowe
„Włoskie Espresso” oraz „W Słońcu Toskanii” oraz nowości: „Dolce Vita, czyli najpiękniejsze miejsca Włoch” i „Włochy Północne z jeziorem Garda”. Oferta wczasów
została poszerzona o Rosolina Mare, gdzie oferujemy wczasy dla turystów z psami
(specjalne plaże dla psów).
W Bułgarii kolejny sezon realizujemy obóz młodzieżowy w hotelu Riva Park. Jest to
najlepszy hotel na Złotych Piskach. Na obóz młodzieżowy można się z nami wybrać
również do Hiszpanii, Grecji, Włoch i Chorwacji.

www.hiszpaniahotele.pl, www.wlochyhotele.pl

Aby zostać naszym agentem wystarczy podpisanie umowy oraz dobre chęci, ponieważ
nie narzucamy progów sprzedażowych. Wszystkie biura zainteresowane podjęciem
współpracy zachęcamy do kontaktu. Każdemu nowemu Agentowi gwarantujemy bezpłatne szkolenie oraz pomoc i wsparcie.

www.delta-travel.pl

www.verotravel.pl

Grupa Atlas Tours Sp. z o.o.
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
tel. +48 32 43 40 380
kom. +48 509 110 845

Największy organizator
Rejsów z Polskim Pilotem!
Od ponad 17 lat jesteśmy organizatorem Rejsów Wycieczkowych
– wspaniałej formy poznawania świata i nowego sposobu na spędzenie wymarzonego urlopu. Jesteśmy również największym organizatorem rejsów
z polskim pilotem, co roku organizując ponad 100 grup pod opieką naszych
doświadczonych pilotów.
Nasza oferta zawiera niezliczoną ilość propozycji rejsów: od krótkich mini
rejsów, trwających od 3 do 5 dni, poprzez jedno i dwutygodniowe do
dłuższych trwających nawet kilka miesięcy rejsów Dookoła Świata.
Grupa Atlas Tours organizuje:
- rejsy dla klientów indywidualnych
- rejsy z polskim pilotem
- rejsy integracyjne dla firm oraz „kongresy na morzu”
- podróże poślubne
Naszą ofertę można nabyć w ponad 1000 biur podróży na terenie całej Polski

www.namorzu.pl

Biuro Usług Turystycznych
BUT
ul. Tarczyńska 5/9;
02-025 Warszawa
Tel: 22 827 60 99

Jakość i bezpieczeństwo
BUT posiada wieloletnie doświadczenie oraz stabilną pozycję
na rynku usług turystycznych. Działalność prowadzi
od 1995 r., będąc jednym z pionierów w zakresie organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Polsce
W bogatej ofercie biura znajdują się m.in. wycieczki szkolne i zielone szkoły,
obozy, ferie, kolonie letnie, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne, krajowe i zagra niczne, dopasowane do różnych grup wiekowych. Nie można pominąć przy
tym co rocznej aktualizacji oferty o nowe destynacje i hotele oraz podążania
za aktualnymi trendami i oczekiwaniami klientów.
Rocznie około 12 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski wyjeżdża na wszystkie
wyjazdy grupowe organizowane przez biuro. Swój sukces BUT zawdzięcza
głównie nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji z klientami oraz stałemu podnoszeniu jakości świadczonych usług.
To wszystko sprawia, że BUT jest jednym
z liderów turystyki młodzieżowej w Polsce.

www.kochamwakacje.pl
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Kadry | W zeszłym roku kilku firmom udało się przejąć od konkurencji doświadczonych menadżerów

2013 – spokojnie i bez głoÊnych transferów
W roku 2013 nie brakowało zmian
personalnych w branży turystycznej.
Ale chociaż wielu menadżerów znalazło nowe zatrudnienie, to brakowało
na rynku zdecydowanie spektakularnych transferów.
Paweł Rek objął w
styczniu stanowisko dyrektora generalnego Amadeus
Polska oraz dyrek tora regionalnego
na Europę Środkową. Paweł Rek ma
ponad szesnastoletnie doświadczenie
w zakresie zarządzania oraz prowadzenia biznesu w branży turystycznej,
które zdobył w firmie Carlson Wagonlit Travel. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.
Żaneta Szpakowska została w maju
country managerem
w Globair Polska.
Do jej obowiązków
należy kierowanie
polskim oddziałem
firmy, nadzorowanie pracy zespołu, reprezentowanie firmy przed klientami i kontrahentami.

Zaś jako sales manager Marriott International reprezentuje wszystkie hotele
z portfolio marek tej sieci na rynku polskim. Żaneta Szpakowska jest absolwentką geografii na Wydziale Geografii
na UW. W latach 2010–2012 była dyrektorem operacyjnym Exim Tours.
Michał Trubacz
został w czerwcu
specjalistą
ds.
sprzedaży korporacyjnej w Polish Travel Quo Vadis. Michał Trubacz urodził się 11 lutego
1983 r. Jest absolwentem geografii
na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę zawodową
rozpoczął w lutym 2011 r., jako sales
& marketing manager w firmie Watra
Travel z Lublina.
Katarzyna Czajka
została sales executive w Emirates
Polska. Zajmie się
współpracą z biurami podróży oraz pozyskiwaniem nowych klientów korporacyjnych. Ukończyła filologię an-

gielską na KUL. Doświadczenie w branży lotniczej zdobywała m.in. w Air Poland. Wcześniej pracowała także w Jet
Service Poland i White Eagle Aviation.
Dariusz Wilk został
powołany w czerwcu na stanowisko
dyrektora ds. komercjalizacji w grupie Sun & Snow.
Jest odpowiedzialny
za całość działań
związanych ze sprzedażą i marketingiem inwestycji apartamentowych i
condo hotelowych w ramach grupy.
Ukończył wydział marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Marketingu i
Zarządzania we Wrocławiu.
Michał Leman został we wrześniu
2013 nowym dyrektorem marketin gu i produktu PLL
LOT. Jest odpowiedzialny za cztery obszary: produkt, zarządzanie całą marketingowo-reklamową obecność firmy w przestrzeni publicznej. Michał Leman ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 2009 do 2010 r. pełnił funkcję dyrektora biura zarządu PLL LOT.
Marcin Małysz został w listopadzie
koordynatorem ds.
operacyjnych Exim
Tours. Nadzoruje on
pracę działów czarterów i produktu.
Marcin Małysz w
branży turystycznej jest specjalistą od
produktu tureckiego. Wiedzę na temat
tej destynacji zdobywał w czasie ponadsześcioletniej pracy w GTI Travel
Poland.
Michał Frąckowiak
został członkiem
zarządu ds. sprzedaży GTMT sp. z
o.o. Jego głównym
zadaniem
jest
stworzenie sprawnego i profesjonalnego działu sprzedaży. Frąckowiak
jest absolwentem wydziału turystyki
krajowej i międzynarodowej w GWSH
w Katowicach. Pracę w branży rozpoczął w 2005 r. w PTU Juvid Travel. W
latach 2011–2013 był kierownikiem
sprzedaży, najpierw w Aquamaris, a

następnie w OK Services Travel.
Jakub Koput został
przed sta wi cie lem
regionalnym w Pri ma Holiday. Jest
absolwentem geografii oraz turystyki i
rekreacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w lutym 2006 w Triada
SA., w której był szefem firmowych
salonów sprzedaży.
Ewa Klimczak objęła
funkcję członka zarządu w nowo powstałym biurze Kangur Tour. Jest odpo wiedzialna m.in. za
sprawne funkcjonowanie spółki, zajmuje się obsługą agentów, nawiązywaniem współpracy z nowymi kontrahentami i podwykonawcami. Ewa Klimczak
ukończyła studia na kierunku turystyka
międzynarodowa w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach. Wcześniej
pracowała w biurze podróży Bartek i w
24travels.com.
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Europa | Niemieccy touroperatorzy liczą na większe obroty w 2014 r.

Na zachodzie korzystny turystyczny bilans
Rok 2013 był dla niemieckich touroperatorów optymistyczny. Nie tylko udało im się podnieść nieco wynik po stronie obrotu,
także zyski okazały się być wyższe niż w roku poprzednim.
ankiecie przeprowadzonej przez
niemiecki portal bran˝owy
fvw.de wzi´ło udział 57 touroperatorów, którzy przedstawili swoje wyniki za
rok obrotowy 2012/2013 (zakoƒczony 31
paêdziernika 2013). Ich łàczny obrót wzrósł
o 3,8 proc. w stosunku do roku 2011/2012 i
wyniósł 19,9 mld euro, co stanowi 80 proc.
wartoÊci całego rynku niemieckiej turystyki
wyjazdowej (wg DRV niemieccy touroperatorzy generujà obrót na poziomie 25,3
mld euro rocznie). Dobre wieÊci przeplatajà si´ jednak z mniej optymistycznymi porównaniami. Choç bran˝a zanotowała wynik lepszy ni˝ rok wczeÊniej, to dynamika
wzrostów nie była tak wysoka jak w latach
poprzednich. W ciàgu ostatnich trzech lat,
liczàc od trudnego, kryzysowego roku 2009,
rynek urósł łàcznie o 17 proc.

W

Klientów nie przybywa
Po stronie liczby klientów w roku
2012/2013 nie zanotowano praktycznie
˝adnych zmian. Wy˝szy obrót nale˝y tłumaczyç zatem faktem, i˝ niemieccy turyÊci cz´Êciej wykupywali rejsy wycieczkowe i dro˝sze podró˝e do dalekich krajów.
Cz´Êç wzrostów wynikała natomiast
z podniesienia cen pakietów turystycznych. Generalnie ubiegły rok dla niemieckiej bran˝y był dobry, co zwiàzane
było tak˝e z pozytywnymi nastrojami
konsumenckimi. Po stronie zagro˝eƒ,
z jakimi musieli poradziç sobie organizatorzy i biura agencyjne, wymieniç nale˝y
zarówno zawirowania polityczne w Egipcie, jak i ogłoszenie upadłoÊci przez lini´
lotniczà Sky Airlines wraz z GTI Travel,
touroperatorem nale˝àcym do tej samej
grupy kapitałowej. Dodatkowo, dobra
pogoda w Niemczech osłabiła poziom
sprzeda˝y ofert last minute. 22 z 36 touroperatorów, którzy w ankiecie odpowiedzieli na pytanie o wynik finansowy,

OBRÓT GENEROWANY PRZEZ NIEMIECKICH TOUROPERATORÓW (według DRV)

25,3

mln euro rocznie
przyznało, ˝e w ubiegłym roku ich dochód przed podatkami był wy˝szy ni˝ w
okresie 2011/2012. W dziesi´ciu przypadkach wynik pozostał na tym samym poziomie, czterech organizatorów zanoto wało spadek. Ârednia mar˝a, liczona na
podstawie zysku przed opodatkowaniem,
oscylowała w granicach od 1 do 3 proc.
Pozytywny wynik to nie tylko zasługa dro˝ej sprzedanych wycieczek, ale tak˝e jeszcze dokładniejszej kontroli kosztów. Wykorzystanie nowych systemów informatycznych pozwoliło na lepsze dopasowanie ofert do potrzeb klientów i zbudowanie ofert korzystniejszych pod wzgl´dem
kosztowym.

TUI przed Thomasem Cookiemi
W rankingu touroperatorów pierwsze
miejsce nale˝ało do TUI Deutschland.
Mimo obrotu utrzymujàcego si´ na stałym
poziomie, touroperator zajmuje pierwsze
miejsce wÊród niemieckich touroperatorów. Miejsce drugie przypadło tym razem
Thomasowi Cookowi, który mimo spadku
liczby klientów zdołał znaczàco poprawiç
wynik po stronie wygenerowanego obrotu.
Do uzyskania takiego rezultatu mocno
przyczyniły si´ obroty ÖgerTour.spółki-

WZROSTY

3,8 proc.

Franczyza coraz bardziej w cenie
wzrosły obroty
niemieckich
touroperatorów
w roku obrotowym
2011/2012

NAJWIĘKSI W NIEMCZECH
TUI Deutschland
Thomas Cook
DER Touristik

1

2

3

-córki nale˝àcej do koncernu Thomas Cook. W tym przypadku w wynik wliczony
jest jednak rezultat finansowy linii lotniczej Condor. Gdyby ten ostatni wyłàczyç z
zestawienia drugie miejsce na podium
przypadłoby DER Touristik, który w działalnoÊci czysto touroperatorskiej osiàga
lepsze wyniki ni˝ Thomas Cook. W przypadku DER Touristik, spółki-córki nale˝àcej do koncernu REWE, obrót został
lekko poprawiony. Kolejne miejsca w
rankingu nale˝à do grupy FTI, Alltours,
Aida Cruises i Schauinsland Reisen.
W ubiegłym roku wszyscy wymienieni
touroperatorzy spoza wielkiej trójki
podnieÊli znaczàco swoje obroty. Przedstawiciele bran˝y turystycznej sà zadowoleni z wyników osiàgni´tych na poczàtku roku obrotowego 2013/2014. Ju˝
teraz notujà niewielkie wzrosty, obrót liczony na koniec listopada 2013 r. wzrósł
w porównaniu z rokiem poprzednim o
ok. 5 proc. W uj´ciu całorocznym bran˝a liczy na polepszenie skumulowanego
wyniku o 3–4 proc., przy czym znamienne jest, ˝e wy˝szy obrót planujà głównie
mniejsi touroperatorzy, podczas gdy
firmy koncentrujà wysiłki na poprawie
dochodu, a nie obrotu.

Niemieccy touroperatorzy ch´tnie
rozwijajà swoje sieci franczyzowe. Rebranding przeprowadzony w Thomasie
Cooku w zeszłym roku wpłynàł pozytywnie na rozwój sieci biur partnerskich. Firma realizuje w Niemczech
dwa modele franczyzowe. Pierwszy zakłada otwieranie biur pod markà to˝samà z nazwà koncernu, drugi pod brandem Holiday Land. Pod markà Thomas
Cook przedsi´biorcy mogà liczyç
przede wszystkim na benefity wynikajàce z przynale˝noÊci do grupy o wysoce
rozpoznawalnej marce. A jest na co liczyç, bo według analizy instytutu badawczego FUR Thomas Cook rozpoznawalny jest przez 70 proc. turystów.
Przyłàczajàc si´ do Holiday Land
przedsi´biorcy zachowujà natomiast
swojà biznesowà to˝samoÊç, jednoczeÊnie mogàc liczyç na korzyÊci płynàce
z bycia cz´Êcià grupy Thomasa Cooka.
Ostatnio koncern ogłosił, ˝e do sieci
brandowanej pod nazwà Thomas Cook,
dołàczyło ju˝ setne biuro. W tym przypadku mówiç mo˝na właÊciwie o rebrandingu, poniewa˝ w rzeczywistoÊci
nie chodzi o nowego przedsi´biorc´,
a takiego, który przez wiele lat pracował pod nazwà Holiday Land. Przyczynà zmiany barw był rebranding przeprowadzony przez Thomasa Cooka
jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to koncern zaprezentował nowe logo „Sunny
Heart”. Kampania zwiàzana z tà zmianà przyczyniła si´ do zwi´kszenia rozpoznawalnoÊci marki. Według Albina
Loidla, kierownika projektu franczyzowego w Thomas Cook, pojawienie si´
„słonecznego serca” odegrało znaczàcà
rol´ w podejmowaniu decyzji o przystàpieniu do sieci biur sygnowanych markà Thomas Cook.

III Ogólnopolskie Forum Agentów
Biur Podróży
26 listopada 2014, Adgar Plaza, Warszawa

Od 16 czerwca promocyjne ceny
uczestnictwa dla dotychczasowych
i nowych uczestników.

UJ
JESTR
ZARE Ż DZIŚ
SIĘ JU

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
tel. 22 822 20 16
e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Doroczne spotkanie agentów i wiodących
organizatorów turystyki. Musisz tam być

www.wiadomosciturystyczne.pl
www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Partner Złoty
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Pierwszy niezależny konsolidator biletów lotniczych na polskim rynku
Rozmowa z Dominikiem Pilipem, prokurentem spółki Hurra
Działacie na polskim rynku od
1998 roku. Czym zajmujecie się
w chwili obecnej?
Hurra sp. z o.o. w dalszym ciągu
oferuje usługi wystawiania biletów
lotniczych przede wszystkim dla
biur non-IATA. Akredytacja IATA
jest kosztowna, trzeba również
spełnić rygorystyczne warunki
ﬁnansowe. Konsolidator nie stawia
swoim partnerom tego rodzaju
wymogów. Dla biur non-IATA
istotna jest ﬁlozoﬁa naszego działania – nie konkurujemy z
naszymi klientami - nie obsługujemy klientów indywidualnych. To
kluczowa sprawa – nie stwarzamy naszym partnerom
konkurencji. Ich klienci są i pozostaną ich klientami. My
wystawiamy tylko dla nich bilety.

w wyszukiwarce MerlinX lub innej dostępnej u nas na stronie
www. Na tą chwilę posiadamy największą w Polsce bazę taryf
touroperatorskich. Dla organizatorów obsługujemy również
rezerwacje grupowe oraz łańcuchy grup.
Wasza oferta jest tylko dla biur podróży non IATA?
Nie tylko. Nasza oferta znajduje zainteresowanie również wśród
biur IATA. Dzięki współpracy z niemieckim konsolidatorem
AERTicket AG, holenderskim Airtrade, hiszpańskim Aerversys
oraz amerykańskim Picasso Travel posiadamy w ofercie 2,5 mln
taryf (netto, touroperatorskich, etnicznych) niedostępnych nigdzie
indziej. Agentom IATA pomagamy w wystawianiu biletów na linie
lotnicze z BSP z tych krajów. Dodatkowo do końca czerwca
uruchomimy sprzedaż biletów z rosyjskiego systemu SIRENA.
Będziemy w tym zakresie pionierem na rynku polskim.

Posiadacie również własne call center?
Tak, dzięki naszemu call center w Iławie, oprócz biur podróży
naszymi partnerami są również portale internetowe. Dla nich
właśnie prowadzimy tak zwany serwis fulﬁllment – czyli
prowadzimy kompletną obsługę przed i posprzedażową
rezerwacji napływających z internetu.

Na jakich systemach rezerwacyjnych pracujecie?
Wystawiamy bilety z 4 najpopularniejszych systemów
rezerwacyjnych, czyli z systemu Amadeus, Galileo, Sabre i
Worldspan. Agentom jeszcze niewyposażonym w odpowiednie
systemy, udostępniamy wyszukiwarki IBE w wersji dla agenta
czyli B2B dostępną na naszej stronie www po zalogowaniu.
Dodatkowo, bezpłatnie, szkolimy naszych partnerów w obsłudze
wyszukiwarek i GDS-ów.

Współpracujecie również z touroperatorami?
Tak, ten segment naszej działalności rozwija się bardzo
dynamicznie. Udostępniamy touroperatorom taryfy touroperatorskie, bezpośrednio w systemach rezerwacyjnych,

Jaka jest procedura wystawiania biletów?
Agenci posiadający własne GDS-y przysyłają nam rezerwacje
na Queue. Zaufanym partnerom udostępniamy również
automatyczny ticketing poza godzinami pracy naszego biura. Inni

www.hurra.pl

kontakt: tel.89 648 90 13 lub 662 00 80 80
rezerwacja@hurra.pl, dominik@hurra.pl

zamawiają bilety głownie mailem. Nasze callcenter to kilkunastu
wykwaliﬁkowanych kasjerów lotniczych, którzy chętnie pomogą
w dokonaniu rezerwacji, zmian i zwrotów, wyjaśnią każdą
wątpliwość. Jesteśmy przekonani, że prostota obsługi naszych
systemów oraz kompleksowe szkolenie pozwolą naszym
partnerom na zupełnie samodzielne dokonywanie rezerwacji.
Czy współpraca z wami jest kosztowna?
Nie pobieramy żadnych opłat stałych, nie ma minimalnych
obrotów do wypracowania. Biura zarabiają na własnej opłacie
serwisowej, natomiast sam konsolidator na drobnej opłacie za
wystawienie biletu. Jest ona najniższa dla agentów pracujących
na systemach rezerwacyjnych GDS, nieco wyższa, dla
korzystających z wyszukiwarek. Zlecanie nam zakładania
rezerwacji jest nieco droższe, ale również najbardziej
pracochłonne. Korzyści rozkładają się na wszystkich uczestników
sprzedaży biletów lotniczych. W związku z tym, że wystawiamy
bardzo dużo biletów lotniczych, nasze opłaty nie są wysokie.
Jak nawiązać współpracę z Hurra?
Najprostszym sposobem jest wejście na naszą stronę
internetową www.hurra.pl, gdzie można poznać wszystkie
szczegóły współpracy oraz ściągnąć standardowe umowy.
Można również skontaktować się z naszymi konsultantami
telefonicznie. W razie potrzeby odwiedzamy zainteresowanych
w ich biurach.
Serdecznie zapraszam do współpracy
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Transport lotniczy | Loty dalekiego zasięgu stały się atrakcją oferty najbogatszych touroperatorów

Podróż marzeń z dreamlinerem
Dreamlinery wprowadzone na polski rynek przez PLL LOT wzbogaciły ofertę. Dzięki nim podróżujący mogą dotrzeć szybciej i taniej do
najdalszych zakątków świata. Wszystko dzięki możliwości lotu bez międzylądowań i tańszym czarterom oferowanym przez organizatorów.
otychczas loty do takich destyna cji jak: Kuba, Sri Lanka, Wenezuela, Dominikana czy Tajlandia
były zwiàzane z koniecznoÊcià wielogodzinnej podró˝y z przesiadkà i oczekiwaniem na lotnisku w obcym kraju. Od kiedy jednak we flocie LOT-u pojawiły si´
pierwsze, supernowoczesne Boeingi 787
„dreamliner” daleka podró˝ przestała
odstraszaç wizjà m´czàcego transportu.
LOT posiada obecnie szeÊç maszyn tego
typu. Ostatni z dreamlinerów o wdzi´cznym imieniu „Franek” trafił do przewoênika na poczàtku maja b.r. Dzi´ki nowej
flocie rozwija si´ współpraca z touroperatorami, którzy wykorzystujà dreamlinery
w okresie zimowym, gdy ruch pasa˝erski
jest mniej intensywny, a samoloty sp´dzajà mniej godzin w powietrzu w rejsowej
siatce połàczeƒ TuryÊci majà za to okazj´
polecieç z biurem w grudniu lub w styczniu do miejsc, gdzie jest naprawd´ goràco. Zainteresowanie to postanowiły wykorzystaç biura podró˝y wynajmujàc sa moloty do odległych wycieczek.

D

Czarterują dalekie loty
Współprac´ z LOT-em w zakresie
czarterów Boeingami 787 „dreamliner”
nawiàzały: Itaka i Rainbow Tours. Cz´Êç
miejsc wykupuje tak˝e TUI i Neckermann, nale˝àce do grupy Thomas Cook
oraz Exim Tours i Wezyr. Rainbow Tours ju˝ w maju ub. r. jako pierwsze skorzystało z nowoczesnych samolotów od
PLL LOT. Przygotowało nawet specjalnà kampani´ promujàcà wycieczki bez
mi´dzylàdowaƒ w tak egzotyczne zakàtki Êwiata, jak: Kuba, Sri Lanka, Meksyk
czy Tajlandia. Na poczàtku kwietnia b.r.,
po roku owocnej współpracy, biuro podpisało kolejnà umow´, tym razem na
dwa, kolejne lata, w zakresie czarterowania dreamlinerów. Pod koniec tego
roku do portfolio firmy dołàczà loty do
RPA, Wietnamu oraz Kostaryki. – Po
ogromnym sukcesie sprzeda˝owym kierunków obsługiwanych dreamlinerem

200

mln dol.
koszt zakupu
samolotu typu
Boeing 787
„dreamliner”

4,8

mld zł
PLL LOT
zainwestował
w zakup nowych
dreamlinerów

w sezonie zima 2013/14 byliÊmy absolutnie przekonani, ˝e współprac´ z LOT-em nale˝y kontynuowaç. Stàd umowa
na kolejne lata na obsług´ nie tylko dotychczasowych kierunków, ale tak˝e nowych – podkreÊla Grzegorz Baszczyƒski,
prezes Rainbow Tours. Jak mówi oferta
jest atrakcyjna cenowo, bo chocia˝ lot
dreamlinerem nie jest tani: ceny biletów
w klasie ekonomicznej zaczynajà si´ od
blisko 2 tys. zł w obie strony, to i tak jest
to mniej ni˝ trzeba zapłaciç na regularnej linii rejsowej. Dreamlinerami LOT-u
latajà tak˝e klienci biura podró˝y Itaka.
Umowa mi´dzy podmiotami została nawiàzana w czerwcu 2013 r. Dzi´ki współpracy klienci biura w sezonie zimowym
mogà wybraç si´ w komfortowych warunkach do trzech destynacji: Wenezueli, Dominikany i do Kenii. Według szacunków touroperatora nowe samoloty w
ofercie czarterowej zwi´kszyły popularnoÊç tych trzech kierunków nawet o 25
proc.

Lot dreamlinerem to prestiż
Podró˝ dreamlinerem pozwala skróciç
przelot nawet o 9 godzin. Dla przykładu

400

mln zł

44

proc.

ze środków pu- wzrosła popularność
blicznych prze- egzotyki dzięki lotom
znaczył rząd na
realizowanym
ratowanie LOT-u przez nowe maszyny

podró˝ do Ho Chi Minh w Wietnamie
z mi´dzylàdowaniem trwa 19 godz., a bez
tylko 10 godz. To jednak nie jedyne zalety maszyny. Boeing 787 to najnowoczeÊniejszy samolot pasa˝erski na Êwiecie
dajàcy komfort podró˝y niedost´pny na
˝adnym rejsie czarterowym z Polski. Na
pasa˝erów czekajà wygodne fotele, indywidualne monitory, słuchawki z redukcjà
szumu oraz „podniebny bar”.
Jak wynika z raportu Expander Advisors i Travelplanet podsumowujàcego
tegoroczne majówkowe wyjazdy, kierunki egzotyczne cieszyły si´ rekordowym powodzeniem. W zeszłym roku tylko 1,8 proc. turystów zdecydowało si´
na taki wyjazd, a w tym ju˝ 2,6 proc., co
oznacza wzrost o 44 proc. w ciàgu zaledwie roku. To, jak mówi Radosław Damasiewicz, dyrektor marketingu i
e-commerce w Travelplanet.pl, wcià˝
niewiele, ale za to te kilka procent stanowià najbardziej maj´tni klienci biur
podró˝y. – A to oni wyznaczajà trendy.
Mod´ na fundowanie sobie egzotycznych wyjazdów obserwujemy od jakiegoÊ czasu. Nie jest to wielki odsetek turystów, ale systematycznie zwi´ksza si´.

To naszym zdaniem rodzaj nagród, jakie
sprawiajà sobie zamo˝ni klienci – dodaje Damasiewicz.

Dobry biznes na dalekich lotach
Poprzedni sezon zakoƒczony dobrymi
wynikami podró˝y dreamlinerami upew nił touroperatorów, ˝e to dobry biznes.
Rainbow Tours w ubiegłym sezonie obsłu˝yło ponad 12 tys. pasa˝erów, a wypełnienie rejsów na dreamlinerach wyniosło
98 proc. W tym roku firma podpisała kolejnà umow´, opiewajàcà na 130 mln zł.
Obok czterech dotychczasowych kierunków wprowadzono trzy nowe: RPA,
Wietnam oraz Kostaryk´. Jak mówi
w ciàgu kolejnych dwóch lat biuro planuje obsłu˝yç 45 tys. klientów, którzy skorzystajà z tej oferty lotów. O dobrej sprzeda˝y propozycji dalekich podró˝y nowoczesnymi maszynami mówià te˝ inni touroperatorzy. – Dreamlinery przede
wszystkim podniosły komfort podró˝y.
Na decyzj´ o wprowadzeniu ich do naszej
oferty wpłynàł te˝ fakt, ˝e LOT to polski
przewoênik. Przez to ceny sà na pewno
korzystniejsze, ni˝ w przypadku zagranicznych czarterów. To była oferta, którà
rynek bardzo ch´tnie przyjàł. Po udost´pnieniu samolotów w sezonie zimowym
w wi´kszoÊci terminy zostały wyprzedane
– zapewnia Krzysztof Piàtek z Neckermanna. Itaka z kolei w sezonie 2014/15
b´dzie lataç nowoczesnymi maszynami
do Meksyku,Dominikany, Tajlandii, na
Kub´, Margarit´ i Zanzibar. Komfort na
pokładzie, bezpoÊrednie loty – to główne atuty dreamlinerów, których jakoÊç
ma co prawda odbicie w cenie, natomiast
jest zdecydowanie doceniana przez naszych klientów – zapewnia Henicz. Pojawienie si´ dreamlinerów dało szans´ biurom na stworzenie oferty premium dla
turystów, lubiàcych dalekie podró˝e i egzotyk´. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e to
wcià˝ droga oferta, a na przygotowanie
jej i wynaj´cie super samolotów staç tylko
najbogatsze biura na naszym rynku. SM
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Dossier | Baza największych polskich touroperatorów według wielkości obrotów w 2013 r.

Prezentacja największych touroperatorów
1. Itaka
Pełna nazwa firmy: Nowa Itaka
Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: Właściciele (wg KRS): Mariusz
Jańczuk, Leszek Szagdaj
Zarząd: Mariusz Jańczuk, Leszek
Szagdaj, Piotr Henicz, Michał Wróbel
Adres: ul. Reymonta 39,
45-072 Opole
Strona www: www.itaka.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Dominik Miłowski,
tel. 22 4343 580
Rok powstania touroperatora: 1989
Kapitał zakładowy: 3 250 000 zł
Nowości w ofercie 2014: Samos,
Santorini
Katalogi wydane na sezony 2014:
Lato 2014: 6 katalogów, Zima
2013/14: 3 katalogi
Rodzaj działalności: turystyka
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Turcja, Grecja, Hiszpania
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: brak
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
seniorzy, oferta dla grupy premium,
single, konferencje
Kapitały własne (fundusze własne) na
podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 31.12.2013 r., 48 385 717,62 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013
z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
20 761 707,38 zł
Obroty (przychody) z działalności
wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
1 369 957 263,55 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013
z działalności innej niż wynikająca
z organizacji imprez: brak
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: brak
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej: 144
mln zł, 15.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: ERV
Wyniki sprzedaży za I kwartał
2014 r.: 428 365 000 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 508 000
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko
z działalności wynikające z organizacji imprez turystycznych): 637 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 29
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 108
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 285
Liczba agentów zewnętrznych:
ponad 1000
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online – 5 proc., agenci
– 53 proc., salony własne 19 proc.,

franczyza 23 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
b.d.
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Superbrands Polska, Złote Godło European Trusted Brands, Złote Godło Konsumenckiego Lidera Jakości, Laur
Konsumenta, Jakość Roku.
dane potwierdzone przez
Piotra Henicza, wiceprezesa
zarządu

2. TUI Poland
Pełna nazwa firmy: TUI Poland
Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. (100 proc.) i TUI 4 U Poland Sp. z o.o. – (50 proc.)
Właściciele (wg KRS): Leibniz-Service
Gmbh
Zarząd: Marek Andryszak
Adres: ul. Wołoska 9A,
02-583 Warszawa
Strona www: www.tui.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Paulina Łącka,
tel. 515 008 109
Rok powstania touroperatora: 1997
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
Nowości w ofercie 2014: Karpathos
Katalogi wydane na sezony 2014:
LATO 2014: TUI Samolotem, TUI Family, TUI Samochodem, Zima
2014/2015: TUI Samolotem, TUI Narty
Rodzaj działalności: turystyka czarterowa i z dojazdem własnym
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Wyspy Kanaryjskie, Turcja, Grecja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: brak
Grupa docelowa: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grupy premium, pary
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
12 028 734 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013
z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 3 583 051 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 621 173 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca
z organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej: 157
mln zł, 16.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 20 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Deutscher Reisepreis-Si cherungsverein VVaG
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.

Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 210 276
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 250 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 62
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 31
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 80
Liczba agentów zewnętrznych: 243
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
b.d.
Przynależność do organizacji: TUI
Travel PLC
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
KidZone
dane potwierdzone przez
Marcina Dymnickiego, dyrektora
finansowego i komercyjnego

3. Rainbow Tours
Pełna nazwa firmy: Rainbow Tours
SA
Forma prawna: spółka akcyjna
Spółki zależne: Portal Turystyczny
Sp. z o.o. – udział 100 proc., Rainbow
Tours – Biuro Podróży Sp. z o.o. –
udział 100 proc., ABC Świat Podróży
Sp. z o.o. – udział 100 proc., Bee &
Free sp. z o.o. – udział 100 proc.
Właściciele (wg KRS): Grzegorz Baszczyński, Remigiusz Talarek, Tomasz
Czapla
Zarząd: Grzegorz Baszczyński – prezes
zarządu, Remigiusz Talarek – wicepre zes, Tomasz Czapla – wiceprezes
Adres: ul. Piotrkowska 270,
90-361 Łódź
Strona www: www.rainbowtours.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Rafał Wasiak,
tel: 42 680 38 60
Rok powstania touroperatora: 1990
Kapitał zakładowy: 1 455 200 zł
Nowości w ofercie 2014: Lato 2014
Cypr Północny, Marmaris oraz nowe
kierunki objazdowe. Egzotyka 2014/15
– dwa nowe kierunki realizowane dreamlinerem (RPA, Wietnam). Egzotyczna oferta Rainbow Tours obejmuje ponad 100 programów objazdowych
i objazdowo-pobytowych, a także wypoczynek. Z nowych kierunków zaproponowano między innymi: Gwineę,
Ghanę, Sudan, Botswanę, Iran, Sumatrę oraz Fidżi
Katalogi wydane na sezony 2014 r.:
Zima 2013/14 – Narty/sylwester + Zi ma/egzotyka, lato 2014 (2 katalogi z
wypoczynkiem, 1 z objazdówkami), Zima/egzotyka 2014/15
Rodzaj działalności: m.in. działalność
touroperatorska, hotelarska, pośrednictwa turystycznego. Na podstawie statutu spółki
Trzy główne kierunki w 2013 r.:

NAJWIĘKSI POLSCY TOUROPERATORZY
Miejsce Organizator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Obroty w roku 2013
(w mln zł )

Itaka
1 369,96
TUI
621,17
Rainbow Tours
583,63
Neckermann
303,51
Wezyr Holiday
291,48
Grecos Holiday
226,16
Sun & Fun
203,22
Exim
147,65
Alfa Star
145,48
Almatur
70,00
LogosTour
55,78
Ecco Holiday
41,72
Funclub
32,27
Atlas Tours
26,84
Trade & Travel
26,00
Wygoda Travel
25,32
7islands
24,05
Sunshine Holiday
23,75
Oskar
23,43
Logos Travel
16,99
CT Poland
16,79
Lekier
16,35
Best Reisen Group 14,60
BUT
11,44
Flugo
9,33
Gama
8,27
Vero Travel
7,50
Active Travel
7,37
OK. Tours
7,01
Antavia
4,00
ATJ Lingwista
2,00
Kangur Tour
1,96

Hiszpania, Grecja, Chorwacja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: m.in. oferta rodzinna – Figlokluby,
oferta dla seniorów, oferta dla młodych-BeeFree, kompleksowa obsługa
klienta, bilety lotnicze, ubezpieczenia,
hotele, Biznes Travel Management, wyjazdy motywacyjne
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
klienci o średnich i wyższych dochodach, młodzi – nowocześni, grupy zorganizowane, wyjazdy indywidualne.



Obroty w roku 2012
(w mln zł )

1 139,22
641,25
456,62
242,46
277,10
142,80
215,72
178,32
204,48
92,00
57,63
39,38
brak danych
23,00
20,00
19,43
28,08
34,27
25,54
16,58
16,26
17,51
15,10
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
5,80
6,06
brak danych
3,30
brak danych



 razem ze sprzedażą produktu niemieckiego

Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie zestawienia zmian w
kapitale własnym za 2013 r.:
49 517 tys. zł
Zysk (strata) na działalności operacyjnej za rok 2013 z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 16 142 tys. zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 583 628 000 zł
Zysk (strata) na działalności opera-
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cyjnej za rok 2013 z działalności innej niż wynikająca z organizacji: działalność pośrednictwa turystycznego
zysk 2 383 000 zł, działalność pozostała – strata (2 522 000 zł)
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: działalność pośrednictwa – 191 198 tys. zł,
działalność pozostała – 1 823 tys. zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
70 288 493 zł, 16.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: TU Europa
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: od 01.01.2014 do
31.03.2014 r.: 116 271 tys. zł
Zysk (strata) na działalności operacyjnej za okres od 01.01.2014 do
31.03.2014 roku z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 2 331 tys. zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych za okres
01.01.2014 do 31.03.2014 roku: działalność pośrednictwa turystycznego –
14.326 tys. zł, działalność pozostała –
338 tys. zł
Zysk (strata) na działalności operacyjnej za okres 01.01.2014 do
31.03.2014 roku z działalności innej
niż wynikająca z organizacji imprez:
działalność pośrednictwa turystycznego – zysk 502 tys. zł, działalność pozostała – strata (618) tys. zł
Zysk (strata) na działalności operacyjnej za okres 01.01.2014 do
31.03.2014 roku: 2 215 tys. zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wyni kających z organizacji imprez turystycznych): 188 tys.
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 245 tys.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 87
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 25
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 331 osób
Liczba agentów zewnętrznych:
1432 punkty sprzedające
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r. (online, agenci, salony
własne, franczyza): b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
b.d.
Przynależność do organizacji: m.in.
PIT, PZOT, program Rzetelna Firma,
spółka notowana na GPW
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
m.in. Za katalog na Lato 2013 – Wy poczynek Świat nagroda „Róża Kolumba”, przyznawana przez „Wiadomości
Turystyczne”, w kategorii Najlepszy
Katalog. Nagroda Effie Awards 2013 za
kampanię „Plażowanie i zwiedzanie”.
W konkursie nagradzane są najbardziej
efektywne kampanie reklamowe
dane potwierdzone przez
Grzegorza Baszczyńskiego,
prezesa zarządu

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Touroperatorzy 2014

4. Neckermann
Pełna nazwa firmy: Neckermann
Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Thomas Cook
Touristik GMBH
Zarząd: Krzysztof Piątek
Adres: ul. Dubois 9,
00-182 Warszawa
Strona www: www.neckermann.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: region Polski centralnej i
południowo-wschodniej – Rafał Żak,
tel: 22 536 98 76, region Polski północnej i zachodniej – Anna Birna, tel:
602 522 202, region Polski południowej – Joanna Cetlin, tel: 22 536 98 77,
region Polski centralnej i północno-wschodniej – Jan Czernicki, tel: 22
536 79 41
Rok powstania touroperatora: 1996
Kapitał zakładowy: 4 874 000,00 zł
Nowości w ofercie 2014: odrębny katalog Turcja: 3-krotnie większa oferta
niż w 2013 (110 hoteli), „SunConnect”
– nowa marka hotelowa w ramach
grupy Thomas Cook; 30 tras wycieczek objazdowych po Europie, Azji
i Afryce; Happy Camps czyli rodzinne
wioski wakacyjne na południu Europy;
przeloty na narty do regionu Val di Sole
Katalogi wydane na sezony 2014 r.:
8 katalogów: Sezon Zima 2013/2014:
Dojazd Własny – góry i śnieg, Katalog
Lotniczy – Bliskie Podróże, Katalog Lotniczy – Dalekie Podróże. Sezon Lato 2014
– 3 Katalogi Lotnicze: Bliskie Podróże w
tym „Turcja”, Katalog Lotniczy – Rodzinne wakacje, Dojazd Własny – Europa.
Rodzaj działalności, specjalizacja: turystyka wyjazdowa; turystyka krajowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Bułgaria, Chorwacja, Grecja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: sprzedaż biletów lotniczych; bilety
autokarowe; hotele na świecie, sprzedaż ubezpieczeń turystycznych
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
seniorzy, grupa premium, ludzie młodzi, nowożeńcy, wyjazdy grupowe
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat z
dnia 30.09.2013 r.: 35 995 601,55 zł
Zysk netto za rok 2013 z działalności
wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 7 046 334,15 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
303 505 844,63 zł
Z uwzględnieniem przychodów z katalogów niemieckojęzycznych. W świetle
Ustawy o usługach turystycznych wymieniona kwota jest wartością obrotu
Neckermann Polska jako organizatora
imprez turystycznych
Zysk netto za rok 2013 z działalności
innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych: 303 282,54 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
11 526 765,27 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
42 000 000 zł, 31.12.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Aga International SA
Liczba wszystkich wysłanych klien tów w 2013 r. (dotyczy danych wyni kających z organizacji imprez turystycznych): 140 000

Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 147 549
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 20
Liczba oddziałów w sieci franczyzo wej: 50
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 125
Liczba agentów zewnętrznych: 1212
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r. (online, agenci, salony
własne, franczyza): b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 11 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona ze wnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
b.d.
Przynależność do organizacji: IATA,
PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Superbrands
dane potwierdzone przez
Krzysztofa Piątka, prezesa

5. Wezyr Holiday
Pełna nazwa firmy: Wezyr Holiday
Service Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): OTI Holding SA
Zarząd: Ayhan Bektas, Coskun Yurt,
Ahmet Bektas, prokurent i dyrektor generalny Kaan Ergun
Adres: ul. Postępu 17 B,
02-676 Warszawa
Strona www: wezyrholidays.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Erdem Fidan,
tel 22 591 80 10
Rok powstania touroperatora: 1999
Kapitał zakładowy: 20 000 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: greckie
wyspy – Korfu i Zakynhtos oraz egzotyczne podróże
Katalogi wydane na sezony 2014:
Turcja Lato 2014, Egipt Lato 2014, Lato 2014 – Grecja, Hiszpania, Bułgaria.
Wezyr Family Lato 2014, Last Minute
Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Turcja, Grecja, Egipt
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: oferty kierowane do klientów biznesowych, MICE
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
pary, single, klient premium
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
20 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych: b.d.
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
291 482 531,86 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013
z działalności innej niż wynikająca
z organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
11 778 221,38 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
36 000 000 zł, 16.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 14 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubez-

pieczeniową: ERV
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 110 606 425,66 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wyni kających z organizacji imprez turystycznych): 138 250
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 190 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 11
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 110
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 245
Liczba agentów zewnętrznych: 1900
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
b.d.
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT
dane potwierdzone przez
Kaan Ergun, dyrektora
generalnego

6. Grecos Holiday
Pełna nazwa firmy: Grecos Holiday
Spółka z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Alicja Sko czyńska, Wojciech Skoczyński,
Janusz Śmigielski
Zarząd: Wojciech Skoczyński – prezes, Janusz Śmigielski – wiceprezes
Adres: ul. Grunwaldzka 76A,
60-311 Poznań
Strona www: www.grecos.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Anna Ogonowska,
tel. 801 006 801
Rok powstania touroperatora: 2006
Kapitał zakładowy: 440 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Lesbos,
Skiathos, Itaka, Riwiera Olimpu, Attyka,
Peloponez Południowy
Katalogi wydane na sezony 2014 r.:
Katalog 2014 Wielkie Greckie Wakacje
Rodzaj działalności: wyjazdowa turystyka czarterowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Kreta, Rodos, Korfu
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Lefkada: pakiet: przelot + willa
z basenem + samochód
Grupa docelowa: pary, rodziny
z dziećmi
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia 31.03.2014: 16 230 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych: 8 897 069
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 226 157 067 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych:
153 180 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
5 777 633 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
40 000 000 zł, 16.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest

gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 78 692 106 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 93 000
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 110 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Oddziały w sieci franczyzowej: 46
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 45
Liczba agentów zewnętrznych: 1780
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 11 proc.
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Laur Klienta Wyróżnienie 2013, Gazele
Biznesu 2013, Złoty Certyfikat Rzetelności 2013, Touroperator Roku 2013
– III miejsce, Róża Kolumba 2013 kat.
Premium
dane potwierdzone przez
Janusza Śmigielskiego,
wiceprezesa zarządu

7. Sun & Fun
Pełna nazwa firmy: Sun & Fun
Holidays sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Samir Ben
Hadj Hamouda (51 proc.), Hamdi Hadj
Hamouda (1 proc.), VOYAGES 2000
Sp. z o.o (28 proc.), Bassem Monir
Hamdy Nassif Iskander (10 proc.),
Wael Monir Hamdy Nassif Iskander
(10 proc.)
Zarząd: Samir Ben Hadj Hamouda –
prezes zarządu, Hamdi Hadj Hamouda,
– wiceprezes zarządu, Karim Kammoun – wiceprezes zarządu
Adres: ul. Pruszkowska 29/U1,
02-119 Warszawa
Strona www: www.sunfun.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Paweł Konopko,
tel.: 660 753 542, Katarzyna Świąder,
tel.: 22 257 08 83
Rok powstania touroperatora: 2003
Kapitał zakładowy: 440 000 zł
Nowości w ofercie 2014: Grecja –
Kos, Turcja – Bodrum, Fuertaventura –
Hiszpania
Katalogi wydane na sezony 2014 r.:
Katalog Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka ogólna
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Egipt,
Tunezja, Turcja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: sprzedaż biletów
Grupa docelowa: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie bilansu z dnia:
31.12.2013 r.: 5 5 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych: 1 000 000 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
203 217 940,17 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
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działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez: 1,2 mln zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
15 977 436,78 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
25 920 000 00, 15.09.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Europaische Reiseversicherung AG
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: przychody: 16 247 301 92 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wyni kających z organizacji imprez turystycznych): 99 543
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 99 130
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 3
Liczba oddziałów w sieci premium:
40
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 57
Liczba agentów zewnętrznych: 1 800
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: 88 proc.– agenci, 6
proc. – online, 6 proc. – salony własne
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 12,2 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.:
19 126 728,00 zł
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT, BCC.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: Złoty Certyfikat Rzetelności, Certyfikat Solidna Firma, Certyfikat Lider Polskiej
Turystyki, Certyfikat Bezpieczna Firma,
Certyfikat PIT, PZOT, Znak Jakości Kid
Zone
dane potwierdzone przez
Hamdi Hadj Hamouda,
wiceprezesa zarządu

8. Exim
Pełna nazwa firmy: Exim SA
Forma prawna: spółka akcyjna
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Exim Holding
a.s. Praha (100 proc.), Czechy, część
DER Touristik Köln GmbH
Zarząd: Ferid Nasr – prezes zarządu
Adres: ul. Piękna 45,
00-672 Warszawa
Strona www: www.eximtours.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Agata Greszta
tel. 22 33 27 147
Rok powstania touroperatora: 2011
(Exim SA), marka Exim Tours istnieje
na polskim rynku od 1996
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł
Nowości w ofercie 2014: Djerba,
Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Mauritius
Katalogi wydane na sezony 2014:
Zima 2013–2014, Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Egipt, Tunezja, Turcja
Oferty niszowe/działalność dodatko wa: b.d.
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
seniorzy, oferta dla grupy
Kapitały własne (fundusze własne)
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na podstawie bilansu z dnia:
13.03.2014 r.: 7 991 013,90 zł.(stan
na 31.12. 2013), 04.03. 2014 spółka
została dokapitalizowana przez właściciela w wysokości 10 086 404,90 zł
(1 000 000 zł na kapitał podstawowy,
9 086 404,90 na kapitał zapasowy)
Strata netto za rok 2013:
- 2 928 891,39 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
147 648 369,66 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
20 499 640,24 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
21 840 000 zł, 30.08.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): grupa I – 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Europaische Reiseversi cherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 63 191
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 95 300
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 7
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 39
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 65
Liczba agentów zewnętrznych: 1695
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: salony własne – 14
proc., agenci – 71 proc., online i call
center – 15 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d
Przynależność do organizacji: PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
brak
dane potwierdzone przez
Tomáš Husar, prokurenta

9. Alfa Star
Pełna nazwa firmy: Alfa Star SA
Forma prawna: spółka akcyjna
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): b.d.
Zarząd: Sylwester Strzylak – prezes
zarządu, Izabela Strzylak – członek
zarządu, Małgorzata Strzylak – członek
zarządu, Joanna Strzylak – członek
zarządu
Adres: ul. Warszawska 126,
26-600 Radom
Strona www: www.alfastar.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Lidia Armendowicz,
tel. 48 384 55 11, dział agencyjny
Rok powstania touroperatora: 1995
Kapitał zakładowy: 33 123 677,20 zł
Nowości w ofercie 2014: Sycylia,
Gran Canaria, Rodos, Kos, Cypr
Północny, Meksyk
Katalogi wydane na sezony 2014:
Katalog 2014
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa

Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Egipt, Turcja, Teneryfa
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: brak
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 30 821 631,87 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
209 998,22 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
145 481 109 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: brak danych
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
24 600 000 zł, 16.09.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Europäische Reiseversicherung
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r. przychody ze sprzedaży:
29 970 029,42 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 91 344
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 107 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 7
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 60
Liczba agentów zewnętrznych: 2000
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d.
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Złoty Biegun Rynku Turystycznego za
najlepszy zimowy katalog 2013/2014
w kategorii Egzotyka, Aplikacja mobilna Alfa Star zajęła pierwsze miejsce w
konkursie „Róża Kolumba”, Alfa Star
zostało najlepszym touroperatorem
2012 r. w kategorii liczby przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym
na kierunku Egipt – nagroda przyznana
przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka
dane potwierdzone przez
Joannę Strzylak, dyrektora Działu
Marketingu i Reklamy

10. Almatur
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
i Turystyki Almatur-Polska SA
Forma prawna: spółka akcyjna
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): b.d.
Zarząd: Spółki Centralnej
Mirosław Sikorski
Adres: ul. Bagatela 10/10,
00-585 Warszawa
Strona www: www.almatur.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Magdalena Strojek,
tel. 22 826 33 66
Rok powstania touroperatora: 1956
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł
Nowości w ofercie 2014: Obozy:
Wdzydze Kiszewskie, Ostróda, Bałdy
Piec, Trójmiasto, Krzynia, Łódź, Dęblin, Okuninka, Bory Niemodlińskie,
Pokrzywna, Włochy: Lido di Licola, Liguria, Gargano, Kursy językowe: USA:
San Diego, Anglia: Cambridge, Bournemouth, Canterbury; Barcelona, Moskwa, Ryga, Rouen, Wiedeń, Rzym;
Podróże: Niemcy: Królewskie rezyden cje, Tajemnicza Rumunia, Słowenia –
Chorwacja: Uroki chorwackich wysp,
Zachwycająca Słowenia, Serbia – Bo śnia i Hercegowina: Bałkańskie sekrety, Serbia – Bułgaria – Turcja – Rumunia: Czarnomorskie skarby, Turcja:
Powiew Orientu, Turecka wyprawa,
Holandia – Szkocja: Holenderskie perły
i zamki Szkocji, Szwecja – Norwegia Dania: Kraina fiordów, Francja – Wło chy: Lazurowa przygoda, Włochy: Giro
di Italia, Włoskie wakacje – Sycylia,
Kampania, Polska: Białka Tatrzańska –
Wakacje na Bani, Islandia: Wyspy gejzerów, Gruzja – Armenia: Smaki Zakaukazia, Nepal – Sikkim (Indie) –
Bhutan: Trzy himalajskie królestwa,
Tajlandia – Laos – Birma: Azjatycki
tercet, Sześć krajów Azji, Wyspy Indonezji, Borneo – Brunei – Filipiny – Tajwan: Dalekowschodni kwartet, Brazylia – Wenezuela: Dwie strony Aamazonki, Peru – Boliwia: Na andyjskich
szlakach, Etiopia: W rogu Afryki,
Madagaskar: Jedna wyspa i wiele
światów.
Katalogi wydane na sezony 2014:
Wakacje 2014 – kolonie, obozy młodzieżowe; Podróże 2014 – bliskie i dalekie; Zima 2013/2014 – obozy młodzieżowe, wyjazdy narciarskie, sylwestry; Egzotyka 2013/2014 – egzotycz ne eskapady
Rodzaj działalności: turystyka młodzieżowa, turystyka wyjazdowa, turystyka językowa, turystyka egzotyczna
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Polska, Bułgaria, Hiszpania
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: programy edukacyjne, praktyki
studenckie za granicą, program Work
& Travel
Grupa docelowa: dzieci i młodzież
w wieku 10–18 lat, studenci
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: b.d.
Zysk netto za rok 2013 z działalności
wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 287 tys. zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 70 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: 200 tys. zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
7 mln zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
6 493 760 zł, 17.09.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 43 846 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wyni-

kających z organizacji imprez turystycznych): 40 000
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 50 000.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 17
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 98
Liczba agentów zewnętrznych: 1726
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: zew. sieć agencyjna: 55
proc., salony własne: 30 proc., strona
internetowa: 15 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 7 mln zł
Przynależność do organizacji: agenta
IATA, WYSETC, ISIC, PIT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
certyfikat KidZone
dane potwierdzone przez
Wiesława Krawczyńskiego,
wiceprezesa zarządu

11. LogosTour
Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyki
Związku Nauczycielstwa Polskiego
LogosTour
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Związek
Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd: Teresa Górecka – prezes
zarządu, Barbara Skoczylas – członek
zarządu, Marian Gerwel – członek
zarządu
Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
31/33, 00-379 Warszawa
Strona www: www.logostour.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Kinga Kotarska,
tel: 22 39 75 209
Rok powstania touroperatora: 1981
Kapitał zakładowy: 3 172 480,09 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Angola,
Tanzania (+Wyspa Zanzibar), Tunezja, Bonaire-Curacao -Aruba, Chile-Boliwia-Peru, Dominikana-Haiti-Kuba,
Kolumbia-Panama, Azerbejdżan, Azerbejdżan -Rosja (Dagestan), Birma
(+Doha), Birma-Filipiny, Chiny (+Góry Żółte), Mongolia-Chiny, Rosja-Kamczatka, Tajlandia-Kambodża (plener
fotograficzny), Tajwan, Australia
(+Wyspa Tasmania), Portugalia
(+Azory), Rosja (Moskwa-Soczi),
Rumunia -Transylwania. Wypoczynek
na egzotycznych wyspach: Jamajka,
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Hawaje,
Barbados. Oferta dla koneserów:
Portugalia
Katalogi wydane na sezony 2014:
Sylwester – Zima 2013/2014, Podróże
na 7 kontynentów – Smak Świata
2014, Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa, przyjazdowa, incentive
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Wietnam, RPA, Peru – Boliwia
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Hotel LOGOS w Krakowie
Grupa docelowa: oferta dla grupy premium, rodziny z dziećmi, seniorzy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 31.12.2013 – 18 093 723 60
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
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3 431 644,87 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
55 784 039,20 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: 389 746 92
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
175 247 64
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
4 900 000,00
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 10 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna PTU SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 435 184,74
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 25 482
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 33 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 13
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 1
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 83
Liczba agentów zewnętrznych: 1600
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: salony własne – 90
proc., online – 2 proc., franszyza
– 2 proc., agenci – 6 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 500 zł
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 448 320,44 zł
Przynależność do organizacji: PIT,
WIT, IATA, BCC
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Lider Polskiej Turystyki 2013 – organizatorzy wyjazdów do krajów egzotycznych; Lider Polskiej Turystyki 2013 –
najwięksi touroperatorzy – organizatorzy wypoczynku urlopowego
dane potwierdzone przez
Teresę Górecką, prezesa zarządu

12. Ecco Holiday
Pełna nazwa firmy: Ecco Holiday
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Asekuracja
Sp.z o.o.(85,49), SKOK Holding
S.a.r.l.(14,51 proc.)
Zarząd: Grzegorz Płókarz – prezes zarządu, Karolina Warzybok-Wietecha, –
członek zarządu
Adres: ul. Aleje Solidarności 46,
61-696 Poznań
Strona www: www.eccoholiday.com
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Magdalena Wawrzyniak
Rok powstania touroperatora: 2002
Kapitał zakładowy: 35 100 000, 00 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Nowe ho tele na kluczowych destynacjach, no wy kierunek – Sardynia, nowe progra my objazdowe na kierunkach egzo tycznych – Indie, RPA, Uzbekistan,
nowy kierunek Curacao, Wyspy ABC
Katalogi wydane na sezony 2014:
Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka wyjaz dowa na popularnych kierunkach wa -
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kacyjnych i egzotycznych
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Bułgaria, Chiny, Majorka
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: organizacja konferencji, szkoleń,
wyjazdów typu incentive, baza noclegowa
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
osoby młode, seniorzy, oferta dla grup
Kapitały własne (fundusze własne) na
podstawie rachunku zysku i strat z
dnia: 07.04.2014, 47 547 266, 88 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych
9 574 080, 44 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
41 718 624, 88 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
14 142 124 zł, 19.06.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 17 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): TUW SKOK
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 9 675 918, 44 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 31537
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych): 3500
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 6
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 4
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 72
Liczba agentów zewnętrznych: 1528
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji
w 2013 r.: 1. zewnętrzna sieć agencyjna – 71 proc., 2. sieć franczyzowa – 4
proc, 3. salony własne – 11 proc., 4.
www + call center – 14 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: ecco holiday – 12,5
proc., ecco travel – 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 2 132 248, 81 zł
Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
brak
dane potwierdzone przez
Karolinę Warzybok-Wietechę,
członka zarządu

13. Funclub
Pełna nazwa firmy: Funclub Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Piotr Sućko
Zarząd: Piotr Sućko
Adres: ul. Mołdawska 30 a,
61-614 Poznań
Strona www: www.funclub.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Lilianna Lesińska
Rok powstania touroperatora: 2001

Kapitał zakładowy: 1 025 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Albania
Katalogi wydane na sezony 2014:
b.d.
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: cała Europa
Grupa docelowa: osoby 14–65 lat
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
4 145 596 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
1 173 049 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
32 270 056 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
październik 2014 1 500 000 zł
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 36 000
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 42 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 6
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 2
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 36
Liczba agentów zewnętrznych: 1200
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online – 34 proc., agenci 27 proc., salony własne 31 proc.,
franczyza 8 proc
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 109
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 1 000 000
Przynależność do organizacji: WIT,
PSPA
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Diament Forbesa
dane potwierdzone przez
Piotra Sućko, prezesa zarządu

14. Atlas Tours
Pełna nazwa firmy: Przedsiębiorstwo
Turystyczne Tours Grupa Atlas Tours
sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Marek Piksa,
Anita Piksa
Zarząd: Marek Piksa, prezes zarządu
Adres: Ul. Moniuszki 15,
44-240 Żory
Strona www: www.atlas-tours.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty

z agentami: region wschód – Paweł
Dąbrowski, 500 169 518,
region zachód – Piotr Krzyżaniak,
797 595 814
Rok powstania touroperatora: 1997
Kapitał zakładowy: 100 000 00 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Azja,
Ameryka PŁN – Kalifornia, rejs największym statkiem świata po Europie
Katalogi wydane na sezony 2014: 1
katalog: „Rejsy wycieczkowe kwiecień
– listopad 2014”
Rodzaj działalności: turystyka ogólna
wyjazdowa – rejsy wycieczkowe
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Morze Śródziemne, Fiordy Norweskie, Karaiby
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: brak
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
podróże poślubne, seniorzy, grupy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
600 000 00 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
1 340 000 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
26 840 000 00 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: 173 000 00 zł.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
8 156 000 00 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
1 800 000 00 zł 17.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): Grupa 2 – 8 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową, według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 197 000 00 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 9 500
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 10 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 3
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 5
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 32
Liczba agentów zewnętrznych: 800
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online: 25 proc., agenci:
50 proc., salony własne: 15 proc.,
franczyza: 10 proc.,
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 1 300 000,00 zł.
Przynależność do organizacji: Polska
Izba Turystyki, Śląska Izba Turystyki
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Najlepszy sprzedawca 2013 Linii Msc
Cruises, nagroda „Kompas” Śląskiego
Oddziału Polskiej Izby Turystyki, nagroda za najlepszy katalog turystyki
wyjazdowej na targach Globalnie
dane potwierdzone przez
Marka Piksę, prezesa zarządu

15. Trade & Travel
Pełna nazwa firmy: Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel
Company sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Artur Matiaszczyk, Barbara Ladżyńska
Zarząd: Artur Matiaszczyk,
Barbara Ladżyńska
Adres: ul. Piotrkowska 92,
90-103 Łódź
Strona www: www.twojepodroze.com.pl, www.rezerwujwakacje.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z
agentami: Barbara Ladżyńska,
tel. 42 639 80 47
Rok powstania touroperatora: 1988
Kapitał zakładowy: 60 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: b.d.
Katalogi wydane na sezony 2014:
Wyspy Oceanu Indyjskiego Ameryka
Południowa i Środkowa, USA, Malta,
Chiny
Rodzaj działalności: ogólna wyjazdowa i przyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.: USA,
Izrael, Ameryka Południowa
i Środkowa
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: system www.rezerwujwakacje.com.pl, organizacja imprez specjalnych, obsługa firm z zakresu
ubezpieczenia, biletów, noclegów,
przewodników
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
b.d.
Grupa docelowa: każdy klient
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez Turystycznych: 300000 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
26 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji Imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
3 840 000,00 zł, ważna do 17.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna PTU SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014 r.:
8 200 000 zł obrót, 220 000 zł zysk
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 19 800
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 24 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 30
Liczba agentów zewnętrznych: 1 200
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d.

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

dane potwierdzone przez
Andrzeja Wygodę, prezesa

17. 7islands
Pełna nazwa firmy: 7islands
Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): RED HOT
Sp. z o.o.
Zarząd: Michał Głowa, prezes zarządu
Adres: Al. Jerozolimskie 133/73,
02-304 Warszawa
Strona www: www.7islands.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Joanna Nagler, sales manager, tel. 22 578 55 52
Rok powstania touroperatora: 2008
Kapitał zakładowy: 350 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: mini kluby 7friends w nowych hotelach
Katalogi wydane na sezony 2014:
Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka wypoczynkowa (czarterowa)
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Grecja – Kreta, Hiszpania – Majorka,
Grecja – Zakynthos
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
pary, grupy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
708 061,05 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych: 554 345,79 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 24 047 080,93 zł.
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji im prez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżą cej gwarancji ubezpieczeniowej:
3 283 486 zł, 05.02.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): ERV Europäische
Reiseversicherung AG Oddział
w Polsce
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
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r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 11094
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): b.d.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 0
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 9
Liczba agentów zewnętrznych: 1408
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r. (online, agenci, salony
własne, franczyza): b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona
zewnętrznej sieci agencyjnej
w 2013 r.: b.d.
Przynależność do organizacji: Polska
Izba Turystyki, PZOT, Rzetelna Firma
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: dane potwierdzone przez
Michała Głowę, prezesa zarządu

18. Sunshine
Holiday
Pełna nazwa firmy: Sunshine Holiday
SA
Forma prawna: spółka akcyjna
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Taurus Reisen
Węgry 100 proc.
Zarząd: Anis Shili – prezes zarządu,
Joanna Olejniczak-Chahrour – wiceprezes zarządu
Adres: Chorzów, ul. Wolności 22/1,
Oddział Warszawa, ul. Żaryna 3/52
Strona www:
www.sunshineholiday.eu
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Krzysztofa Kazimierczak,
Marta Łysiak
Rok powstania touroperatora: 2013
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Chorwacja z dojazdem własnym, nowa marka
Sunshine Expeditions, Sun Club –
hotele z polską animacją w Tunezji,
Turcji i Egipcie
Katalogi wydane na sezony 2014:
katalog 2014
Rodzaj działalności: Turystyka czarterowa, wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
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16. Wygoda Travel
Pełna nazwa firmy: Wygoda Travel
Sp.z.o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: Comfort Club sp.z.o.o
(spółka córka, 100 proc. udziałów),
Lemon sp.z.o.o (platforma internetowa, 100 proc. udziałów)
Właściciele (wg KRS): Andrzej Wygo da; Krzysztof Wroński
Zarząd: Andrzej Wygoda – prezes zarządu; Krzysztof Wroński – wiceprezes zarządu; Tomasz Pudełko – członek zarządu
Adres: ul. Plac Bohaterów Getta
17/14, 30-547 Kraków
Strona www: www.wygodatravel.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Tomasz Pudełko
tel. 509 163 293
Rok powstania touroperatora: 2001
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Lato: Albania, Zima: Francja
Katalogi wydane na sezony 2014:
Lato 2014, Zima 2014
Rodzaj działalności: Turystyka wyjazdowa, turystyka przyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Dolomity + Alpy, Bułgaria, Chorwacja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Zima: konwencja rodzinna MAMA
I JA; lato/ zima – turystyczna platforma internetowa „LEMON”
Segment rynku: zima: oferta dla rodzin z dziećmi, oferta premium, lato:
wczasy
Grupa docelowa: b.d.
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
4 369 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych: 825 543,45 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 25 321 888,60 zł
Szacunkowe dane dotyczące roku
2013. Rok obrotowy przypada na
okres 30.04.2013–30.04.2014, szczegółowe dane będą znane do końca
czerwca 2014 r..
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji im prez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżą cej gwarancji ubezpieczeniowej:
1 924 800 zł, 17.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 16 127 076,61 zł.
Liczba wszystkich wysłanych klien tów w 2013 (dotyczy danych wynika-

20,76

Touroperatorzy 2014

ZYSK NETTO DEKLAROWANY PRZEZ ORGANIZATORÓW
ZA ROK 2013 Z ORGANIZACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

Rainbow
Tours

dane potwierdzone przez
Joannę Szydłowską-Bartniak,
kierownika działu sprzedaży
i marketingu

jących z organizacji imprez turystycznych): 14 289
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 (tylko z działalności wynikające z organizacji imprez turystycznych): 15 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 14
Liczba agentów zewnętrznych: 947
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: zewn. sieć agencyjna:
Lato 2012: 72 proc., Zima: 48 proc.,
strona www+callcenter: 28 proc.,
Zima: 52 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10,5 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.
1 030 194,85 zł.
Przynależność do organizacji (proszę
wymienić): KIT, PZOT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: –

Itaka

Przynależność do organizacji: PIT,
PZOT, członek Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
członek American Society of Travel
Agents, Akredytacja Polskiej Agencji
Rozwoju przedsiębiorczości, Rzetelna
Firma, biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
przedłużenie prawa do używania Godła
Teraz Polska, certyfikat ISO 9001

E

Tunezja, Turcja, Egipt
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: organizacja wyjazdów typu incentives, Sunshine Expeditions
Grupa docelowa: oferta dla grup Pre mium, korporacji, VIP
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie bilansu z dnia:
31.12.2013, 326 587,77 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
2 120 490,41 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 23 753 514,29 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: 330 634,50 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
1 402 720,22 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
2 856 000, 14.03.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: ERV
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 12 635
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 15 500
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 0
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 11
Liczba agentów zewnętrznych: b.d.
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online 9 proc., agenci
91 proc.,
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 12 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 2 299 236,21 zł
Przynależność do organizacji: b.d.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: –
dane potwierdzone przez
Joannę Olejniczak-Chahrour,
wiceprezes zarządu

0 mln

19. Centrum
Turystyki ,,Oskar"
Pełna nazwa firmy: Centrum Turystyki ,,Oskar” Spółka z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: b.d.
Właściciele (wg KRS): Janusz Szymański, Robert Waloch
Zarząd: Janusz Szymański – prezes,
Robert Waloch – wiceprezes
Adres: ul. Plac Wolności 2/4c,
61-738 Poznań
Strona www: www.oskar.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Sławomir Szymański,
tel. 602 499 518
Rok powstania touroperatora: 1999
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Grecja –
Parga, Albania – Saranda, Bułgaria –
Złote Piaski, Rumunia – Mamaia,
Chorwacja – Crikvenica
Katalogi wydane na sezony 2014:
Lato 2014, Obozy Młodzieżowe 2014
Rodzaj działalności: turystyka autokarowa, wyjazdowa, młodzieżowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Chorwacja, Grecja, Bułgaria
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: b.d.
Grupa docelowa: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grup zorganizowanych
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie bilansu z dnia:
31.12.2013 r., 10 70 622,36 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 396 443 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 23 428 880 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
Oskar Spółka z o.o. 840 000 zł, do
24.07.2014 r.; Centrum Turystyki
Oskar Janusz Szymański 456 000 zł,
do 16.04.2015 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): odpowiednio 7 proc. i
12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna
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Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 20 840 osób
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 (tylko z działalności wynikającej z organizacji
imprez turystycznych): 23000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 25
Liczba agentów zewnętrznych: 3000
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: zewnętrzna sieć agencyjna 40 proc., sieć franczyzowa 0
proc, salony własne 30 proc., strona
internetowa+call center 30 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013 r.
937155,2 zł
Przynależność do organizacji:
Wielkopolska Izba Turystyczna
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Certyfikat Najwyższej Jakości w Turystyce Spa & Wellness 2013.
dane potwierdzone przez
Roberta Walocha wiceprezesa

20. Logos Travel
Pełna nazwa firmy: Logos Travel Marek Śliwka Spółka Jawna
Forma prawna: spółka jawna
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Marek Śliwka,
Magdalena Śliwka-Podworska
Zarząd: Marek Śliwka, Magdalena
Śliwka-Podworska
Adres: ul. Mickiewicza 28,
60-836 Poznań
Strona www: www.wyprawy.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Alicja Miszkiewicz-Śliwka,
tel. 61 840 22 57
Rok powstania touroperatora: 1995
Kapitał zakładowy: 2 729 207,86 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Syberia –
zima, Projekt Biegaj i Zwiedzaj, Korona
Maratonów Świata, Dzika Rosja – Dzika Mongolia, Mongolia Rowerowa
Katalogi wydane na sezony 2014:
Podróże z Pasją 2014
Rodzaj działalności: Wyprawy i wycieczki na 7 kontynentów
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
USA- Kanada, Indochiny, Australia/Nowa Zelandia
Oferty niszowe/działalność dodatko wa: nie dotyczy
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
seniorzy, oferta dla grupy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia 31.12.2013, 2 634 137,60 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
2 504 929,74 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
16 993 097,29 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji im prez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżą -

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Touroperatorzy 2014
cej gwarancji ubezpieczeniowej:
2 500 000,00 zł, 25.01.2015r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 5 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: T.U. Europa SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 3 861 871,00 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 3 400
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 (tylko z działalności wynikające z organizacji imprez turystycznych): 3 700
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 46
Liczba agentów zewnętrznych: 1 800
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: agenci 4 proc., salon
własny 96 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 4 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 173 090,00 zł
Przynależność do organizacji: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, Wielkopolska Izba Turystyki,
Akademia Innowacji Turystyki
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
wyróżnienie w Konkursie Touroperator
Roku 2013, Raiting AA+ wg Rzeczpospolitej
dane potwierdzone przez
Joannę Budniak, dyrektora
finansowego

21. CT Poland
Pełna nazwa firmy: CT Poland
Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Cui Ran,
Tomasz Jeleń
Zarząd: Cui Ran, Tomasz Jeleń
Adres: al. Jana Pawła II 61 lok. 2,
01-031 Warszawa
Strona www: www.ctpoland.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Jolanta Szołucha,
tel. 22 654 51 33
Rok powstania touroperatora: 2001 r.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Iran, Festiwal Rzeźb Lodowych w Harbinie
Katalogi wydane na sezony 2014:
Niezwykły Świat Orientu 2014
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa do Chin i innych krajów Azji
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Chiny, Azja Południowo-Wschodnia,
Japonia, Indie
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: bilety lotnicze, wizy do Chin, hote le w Chinach, ubezpieczenie
Grupa docelowa: wszyscy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
4 800 000 zł, 31.12.2013
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
1 204 987 zł, jest to zysk netto z całej
działalności
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 16 778 462 zł

Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
2 247 449 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
2 888 396 zł, 28.02.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 15 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): TUiR Allianz Polska SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 2 220 000 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 2 340
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): b.d.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 11
Liczba agentów zewnętrznych: 590
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 400–700 zł
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d.
Przynależność do organizacji: WIT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
brak
dane potwierdzone przez
Tomasza Jelenia, wiceprezesa
zarządu

22. Lekier
Pełna nazwa firmy: Lekier Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Jolanta Kieruczenko, Marian Kieruczenko,
Danuta Sielecka
Zarząd: Jolanta Kieruczenko, Marian
Kieruczenko, Danuta Sielecka
Adres: Al. KEN 95, 02-777 Warszawa
Strona www: www.lekier.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Jacek Ziąbski,
tel. 22 641 82 28
Rok powstania touroperatora: 1991
Kapitał zakładowy: 50 000
Nowości w ofercie 2014 r.: Apartamenty na Lazurowym Wybrzeżu, w Alpach Francuskich, Oferta wypoczynkowa innych touroperatorów
Katalogi wydane na sezony 2014:
Francja – oferta na rok 2014
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Francja, Niemcy, Włochy
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Organizacja imprez dla grup szkolnych, pracowników, pielgrzymki, organizacja ślubów w Paryżu, rezerwacja
hoteli w Europie, wynajem autokarów,
ubezpieczenia turystyczne
Grupa docelowa: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grupy premium

Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat:
139 279 88
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 89 279,88
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 16 349625,86 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
560 000 zł, 14.03.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 7,5 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): AXA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r. przychody ze sprzedaży: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): b.d.
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): b.d.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 18
Liczba agentów zewnętrznych: 2500
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: zew. sieć agencyjna 70
proc., salony własne 15 proc., strona
www i call center 15 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d.
Przynależność do organizacji: PIT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
brak
dane potwierdzone przez
Jolantę Kieruczenko, dyrektora
biura

23. Best Reisen
Group
Pełna nazwa firmy: Best Reisen
Group Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki: brak
Właściciele (wg KRS): Leila Ben Arfi,
Flash Tours S.A., Mondher M’halla
Zarząd: Leila Ben Arfi – prezes zarządu, Amgad Wadie Hassoun – członek
zarządu
Adres: ul. Zwycięzców 28/32,
03-938 Warszawa
Strona www: www.bestreisengroup.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Marzena German, marketing & PR manager, tel. 22 622 20 65
Rok powstania touroperatora: 2009
(od 2009 jako Best Reisen Group,
poprzednio jako Best Reisen)
Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Wietnam,
Kuba, Tajlandia
Katalogi wydane na sezony 2014:
Powierz nam swoje marzenia

– Best Reisen Group
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt,
Bułgaria
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Organizacja ślubów, wycieczki
objazdowe pociągami po Indiach
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
pary, grupy premium oraz seniorzy
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia 31.12.2013 r. 241 236,95 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
327 659,75 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
14 597 723,79 zł – sprzedaż imprez
turystycznych.
(681 654,58 zł – sprzedaż biletów lotniczych – razem 15 279 378,37 zł )
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
2 mln zł, 28.06.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 12 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał
2014 r.: 3 871 543,20
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 10 845
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 12 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: brak
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 12
Liczba agentów zewnętrznych: 3000
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: agenci – 98 proc.,
sprzedaż bezpośrednia – 2 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: b.d.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: b.d.
Przynależność do organizacji:
Warszawska Izba Turystyki, PIT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Palma Jaśminowa od ONTT
dane potwierdzone przez
Leila Ben Arfi, prezesa zarządu

24. BUT
Pełna nazwa firmy: Biuro Uslug Tursytycznych BUT Sp. Z o.o. Sp.k.
Forma prawna: spółka. z o.o. sp.k.
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): K. Maziński
Zarząd: Magdalena Mazińska
Adres: ul. Tarczyńska 5/9, 02-025
Warszawa
Strona www: kochamwakacje.pl

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Justyna Paprzycka,
tel. 22 827 60 98
Rok powstania touroperatora: 1995
Kapitał zakładowy: b.d.
Nowości w ofercie 2014 r.: Party Zo ne Soft, nowe destynacje wyjazdów:
Ustka, Łeba, nowe programy
Katalogi wydane na 2014 r.:
Młodzież, Kolonie
Rodzaj działalności: turystyka dziecięca i młodzieżowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Polska, Bułgaria, Włochy
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: wyjazdy dla maturzystów, szkoły
językowe
Grupa docelowa: młodzież, dzieci,
oferta grupowa, studenci, maturzyści
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 31.12.2013 – 1 784 684.57
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 474 011,79
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 11 436 312,43 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
16.09.2014 r. 2 000 000
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 20 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona

jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): AXA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 2 000 osób
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 10 000
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 12 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 15
Liczba agentów zewnętrznych: 685
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013r.: online – 55 proc., agenci
– 35 proc., salon – 10 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 140 zł
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 300 000 zł
Przynależność do organizacji: WIT,
PITM, Rzetelna Firma
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: –
dane potwierdzone przez
Krzysztofa Mazińskiego,
właściciela biura

25. Flugo
Pełna nazwa firmy: biuro podróżni ków Flugo
Forma prawna: spółka. z o.o.
Spółki zależne: b.d.
Właściciele (wg KRS): Andreo

E
Grzębowski, Michał Brzozowski
Zarząd: Andreo Grzębowski – prezes
zarządu
Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 10,
85-094, Bydgoszcz
Strona www: www.flugo.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Rafał Sikorski,
tours@flugo.com.pl
Rok powstania touroperatora: 1998
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Sudan,
Pakistan
Katalogi wydane na sezony
2014/2015: Katalog „Dalekie wyprawy”
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa, dalekie wyprawy, turystyka
biznesowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Las
Vegas (USA ogólnie), Kenia/Tanza nia/Zanzibar, Iran
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: wyjazdy narciarskie, heliskiing, offroad 4x4, adrenalina
Grupa docelowa: oferta dla grupy
premium, oferty dla firm, management, top management
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
1 424 683,84 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
851 071 20 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 9 325 003,46 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji Imprez: 489.722,44 zł
Obroty (przychody) z działalności
innej niż wynikająca z organizacji
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imprez turystycznych w 2013 r.:
11 399 364,08 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
836 000,00 zł, 17.09.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): Grupa 3 – Świat
bez czarterów
Firma wystawiająca gwarancję
ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 7 021 978,98 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 1 219
Planowana liczba klientów do końca roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji imprez turystycznych): 1 400
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 13
Liczba agentów zewnętrznych: 0
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla
agentów w 2013 r.: 9 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona
zewnętrznej sieci agencyjnej
w 2013 r.: 0 zł
Przynależność do organizacji: IATA,
Polska Izba Turystyki
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Mecenas Sportu dla Andreo Grzębowskiego i Michała Brzozowskiego,
Stowarzyszenie „W drodze”,
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Wezyr Holiday
dane potwierdzone przez
Andreo Grzębowskiego, prezesa
zarządu

26. Gama
Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyczno -Handlowe „GAMA” sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Jacek Studniarek, Anna Studniarek
Zarząd: Jacek Studniarek,
Anna Studniarek
Adres: ul. Rawska 6,
96-100 Skierniewice
Strona www: www.gamaskierniewice.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Danuta Sitek, tel. 46 832
11 04, specjalista ds. turystyki
Rok powstania touroperatora: 2003
Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: wczasy
w Primorsku w Bułgarii
Katalogi wydane na sezony 2014:
katalog Bułgaria 2014
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa (samolotowa -chartery
i autokarowa)
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
wyłącznie kierunek Bułgaria
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: sprzedaż miejsc w samodzielnie charterowanych samolotach innym biurom podróży
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi,
seniorzy, studenci, inne: organizacja
dużej imprezy dla studentów Albena
Camp w II połowie września
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i
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strat: 432 827,94 zł
Zysk netto za rok 2013 z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 837
000,12 zł (444 004,39 zł po odjęciu prowizji
wypłaconej agentom)
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z
organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
8 273 690,75 zł
Zysk netto za rok 2013 z działalności innej niż
wynikająca z organizacji imprez: 381 053,39 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż
wynikająca z organizacji imprez turystycznych
w 2013 r.: 1 731 673,60zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
1 120 000,00zł, 14.04.2015r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych,
według której liczona jest gwarancja ubezpieczeniowa (wys. procentowa): przedpłaty powyżej 30 proc. powyżej 180 dni
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową:według której liczona jest gwarancja
ubezpieczeniowa (wys. procentowa): Towa rzystwo Ubezpieczeń Europa SA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014 r.: b.d.
Spółka nie składa sprawozdań kwartalnych.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013
r. (dotyczy danych wynikających z organizacji
imprez turystycznych): 5 364
Planowana liczba klientów do końca roku obrotowego 2014 r. (tylko z działalności wynikające
z organizacji imprez turystycznych): 8 000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod
marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 9
Liczba agentów zewnętrznych: 677
Procentowy udział sprzedaży oferty przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.:
agenci – 39,6 proc., salony własne + online –
10,7 proc., sprzedaż dla innych touroperatorów
- 49,7 proc., franczyza – 0
Średnia wysokość prowizji dla agentów w
2013 r.: 12 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej
sieci agencyjnej w 2013 r.: 392 995,73 zł
Przynależność do organizacji: PITM
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: brak
dane potwierdzone przez
Jacka Studniarka, prezesa zarządu

27. Vero Travel
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
Vero Travel
Forma prawna: firma prywatna
Spółki zależne: b.d.
Właściciele (wg KRS): Beata Wilk
Zarząd: b.d.
Adres: ul. Krakowska 37,
45-075 Opole
Strona www: www.verotravel.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty
z agentami: Andrzej Wilk
Rok powstania touroperatora: 2003
Kapitał zakładowy: b.d.
Nowości w ofercie 2014 r.: Meksyk
z Kubą, Skarby Izraela, Gruzja Klasyczna, Wczasy
z psem
(Włochy-Rosolina Mare)
Katalogi wydane na sezony 2014: Prawdziwe
Podróże 2014
Rodzaj działalności: oferta bazowa katalogowa;
wycieczki, wczasy, turystyka młodzieżowa –
obozy w Bułgarii, Hiszpanii, Wloszech
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Włochy, Chorwacja/Kraje bałkańskie, Bułgaria
Liczba wysłanych klientów (do tych destynacji)
w 2013 r.: ok. 3700
Średni koszt wyjazdu jednego klienta dla trzech
najpopularniejszych kierunków: 1500 zł
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: piel grzymki
Grupa docelowa: młodzież, rodziny z dziećmi, grupy premium, inne: parafie, grupy pielgrzymkowe
Kapitały własne (fundusze własne) na podstawie rachunku zysku i strat z dnia: b.d.

Zysk (strata) netto za rok 2013 z działalności
wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
b.d.
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z
organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
7 500 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z działalności
innej niż wynikająca z organizacji Imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w
2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej: 450 000 zł, 17.09.2014 r.
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych,
według której liczona jest gwarancja ubezpieczeniowa (wys. procentowa): 6 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014 r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013
r. (dotyczy danych wynikających z organizacji
imprez turystycznych): ok. 6000
Planowana liczba klientów do końca roku obrotowego 2014 r. (tylko z działalności wynikające
z organizacji imprez turystycznych): b.d.
Liczba salonów własnych (sprzedających pod
marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 6
Liczba agentów zewnętrznych: 200
Procentowy udział sprzedaży oferty przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: agenci
20 proc., salon własny 60 proc., online 20 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013
r.: 11 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej
sieci agencyjnej w 2013 r.: b.d.
Przynależność do organizacji: b.d.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: b.d.
dane potwierdzone przez
Beatę Wilk, właścieciela biura

28. Active Travel
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
Active Travel Sp. z o. o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: nie dotyczy
Właściciele (wg KRS): Stanisław
Radek
Zarząd: Stanisław Radek,
Dominika Szybisz, Anna Bielińska
Adres: ul. Limby 5,
05-126 Michałów Grabina
Strona www: www.activetravel.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z agentami:
Ewelina Prus, tel. 508 138 684
Rok powstania touroperatora: 2003
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Nowości w ofercie 2014 r.: Argentyna,
Portes du Soleil
Katalogi wydane na sezony 2014:
Zima 2013/2014
Rodzaj działalności: obsługa firm, grup, wyjazdy
na zamówienie
Trzy główne kierunki w 2013 r.: Francja, Portugalia, Hiszpania
Liczba wysłanych klientów (do tych destynacji)
w 2013 r.: b.d.
Średni koszt wyjazdu jednego klienta dla trzech
najpopularniejszych kierunków: 2200 zł,
5000 zł, 4500 zł
Oferty niszowe/działalność dodatkowa:
incoming
Grupa docelowa: młodzież, studenci, rodziny z
dziećmi, seniorzy, oferta dla grupy premium, firmy,
inne: obcokrajowcy, goście z zagranicy
Kapitały własne (fundusze własne) na podstawie bilansu: 283 464,12 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z działalności
wynikającej z organizacji imprez turystycznych:
1 080 815,84 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z
organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
7 367 689,60 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z działalności
innej niż wynikająca z organizacji Imprez:
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187 667,98 zł
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 503
662,85 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej: b.d,
08.07.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): 30 proc.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: AXA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: sprzedaż turystyczna 1 884 177 zł,
zysk z turystyki 210 839, 98 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): b.d.
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 300–400
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 12
Liczba agentów zewnętrznych: 50
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.:
online – 80 proc., agenci – 14 proc.,
salony własne – 6 proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 14 259,39 zł.
Przynależność do organizacji: b.d.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
b.d.
dane niepotwierdzone



29. OK. Tours
Pełna nazwa firmy: OK. Tours
Barbara Oleśków
Forma prawna: firma prywatna/działalność
gospodarcza
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): wpis do ewidencji – Barbara Oleśków
Zarząd: b.d.
Adres: ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń
Strona www: www.ok -tours.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Justyna Młodzińska, tel. 56
652 12 57 w. 2
Rok powstania touroperatora: 1999
Kapitał zakładowy: b.d.
Nowości w ofercie 2014 r.: dodatko wa lokalizacja nad Bałtykiem – Jarosławiec (różne profile tematyczne),
dodatkowa oferta we Włoszech – Cesenatico, Dodatkowa oferta w Chorwacji – Zadar
Katalogi wydane na sezony 2014:
Obozy i kolonie Lato 2014
Rodzaj działalności: turystyka młodzieżowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Polska – kolonie i obozy tematyczne
nad Bałtykiem (Dąbki i Jarosławiec),
na mazurach i w Borach Tucholskich, Bułgaria – obozy młodzieżowe, Hiszpania/Włochy/Chorwacja –
obozy młodzieżowe
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: pośrednictwo w sprzedaży im prez, turystycznych, biletów autokaro wych i lotniczych, wiz, polis ubezpie -

czeniowych
Grupa docelowa: dzieci i młodzież
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 31.12.2013, 139 076,80
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: zysk 56
247,70
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 7 009 478,50 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji Imprez: 7 530,00
Obroty (przychody) z działalności innej niż wynikająca z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 271
440,65
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej: 420
000,00 zł,
11.01.2015
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa (wys.
procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję ubezpieczeniową: AXA
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 5 460
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 6000–6500
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): etat – 8 os., umowa zlecenie
ok. 200
Liczba agentów zewnętrznych: ok.
300
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online 30 proc., agenci
65proc., salon 5proc.
Średnia wysokość prowizji dla agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona zewnętrznej sieci agencyjnej w 2013
r.: 451 305,00 zł
Przynależność do organizacji: PITM
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Wyróżnienie za bogatą ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży przyznaną na Targach Turystycznych w Toruniu Wypoczynek 2013 termin 1617.03.2013
dane potwierdzone przez
Barbarę Oleśków, właściciela

30. Antavia
Pełna nazwa firmy: Antavia Biuro
Podróży s.c.
Forma prawna: firma prywatna
Spółki zależne: brak
Właściciele (wg KRS): Julita Kołodziejczyk -Trawka, Monika Kołodziejczyk
Zarząd: nie dotyczy
Adres: ul. Mikołajska 14/1
31-027 Kraków
Strona www: www.antavia.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Elżbieta Bogaty,
tel.12 421 01 68
Rok powstania touroperatora: 2001
Kapitał zakładowy: b.d.
Nowości w ofercie 2014 r.: obozy
młodzieżowe w Grecji, obozy zimowe

E
Katalogi wydane na sezony 2014:
zima 2013/14, lato 2014, zielone
szkoły 2014
Rodzaj działalności: turystyka ogólna, wyjazdowa turystyka młodzieżowa, wyjazdy narciarskie
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
zima: Val di Fiemme, Val di Sole, Sestriere, lato: Sycylia, Sardynia, Grecja
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: zielone szkoły na zamówienie
Grupa docelowa: młodzież, rodziny
z dziećmi
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: rok obrotowy (01.2013 –
12.2013) 200 000 zł.
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 100 000 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 4 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: 100 000 zł
Obroty (przychody) z działalności
innej niż wynikająca z organizacji
imprez turystycznych w 2013 r.: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
208 982 zł, 17.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję
ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: b.d.
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r.(dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 1600
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 (tylko z dzia łalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 2000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzo wej: 0
Liczba pracowników (tylko tourope ratora): 3
Liczba agentów zewnętrznych: 0
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online 10 proc.,
agenci 30 proc.,
salony własne 60 proc.
Średnia wysokość prowizji dla
agentów w 2013 r.: 140 zł brutto
Łączna kwota prowizji wypłacona
zewnętrznej sieci agencyjnej w
2013 r.: b.d.
Przynależność do organizacji: KIT
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: –
dane potwierdzone przez
Julitę Kołodziejczyk-Trawkę,
właścieciela biura

31. ATJ Lingwista
Pełna nazwa firmy: ATJ Lingwista Ośrodek Nauczania Języków Obcych
Agencja Turystyki Językowej
Forma prawna: firma prywatna
Spółki zależne: b.d.
Właściciele (wg KRS):
Iwona Kostecka
Zarząd: Iwona Kostecka
Adres: ul.Nowolipki 27,
01-010 Warszawa
Strona www: www.lingwista.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Agnieszka Klejn,
tel. 22 636 76 56
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32. Kangur Tour

Rok powstania touroperatora: marka
Lingwista od 1958 r., Agencja Turystyki Językowej od 1989 r.
Kapitał zakładowy: brak – wpis do
ewidencji gospodarczej
Nowości w ofercie 2014 r.: wypoczynek w Emiratach Arabskich i na
Wyspach Kanaryjskich
Katalogi wydane na sezony 2014:
Kursy językowe na całym świecie dla
dorosłych, kursy i obozy młodzieżowe na całym świecie, wypoczynek na
Cyprze, Malcie, objazdówka w Indiach, zielone szkoły i wycieczki
szkolne
Rodzaj działalności: turystyka ogólna, turystyka językowa, turystyka
młodzieżowa
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Cypr, Wielka Brytania, Malta
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: oferta niszowa: objazdówka po
Indiach, działalność dodatkowa: turystyka przyjazdowa, studia za granicą,
szkolenia, klub dziecięcy
Grupa docelowa: młodzież, młodzi
dorośli, oferty dla grupy premium,
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: b.d.
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 100 tys.
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.:
2 000 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji Imprez: 75 tys.
Obroty (przychody) z działalności
innej niż wynikająca z organizacji
imprez turystycznych w 2013 r.:
3 000 000 zł
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
305 032 zł, 17.09.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona jest
gwarancja ubezpieczeniowa: b.d.
Firma wystawiająca gwarancję
ubezpieczeniową: Signal Iduna
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2014
r.: 115 000 zł
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 r. (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez turystycznych): 900
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 r. (tylko z
działalności wynikające z organizacji imprez turystycznych): 1000
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 4
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 10
Liczba agentów zewnętrznych: 1300
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: online 60 proc., agenci
30 proc., salony własne 10 proc.
Średnia wysokość prowizji dla
agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona
zewnętrznej sieci agencyjnej w
2013 r.: 40 000 zł
Przynależność do organizacji: WIT,
biuro jest akredytowane przez International Association of Language Centres.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.:
Prawo do posługiwania się znakiem
„British Agent” (Visit Britain),
Business Women & Life

Pełna nazwa firmy: Kangur Tour
Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Spółki zależne: b.d.
Właściciele (wg KRS): Krzysztof
Tomasz Nowakowski
Zarząd: Krzysztof Tomasz Nowakowski, prezes; Ewa Sylwia Klimczak,
członek zarządu
Adres: Pl. Wolności 10,
43-300 Bielsko-Biała
Strona www: www.kangurtour.com
Osoba odpowiedzialna za kontakty z
agentami: Ewa Sylwia Klimczak,
tel. 790 301 046
Rok powstania touroperatora: 2013
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Nowości w ofercie 2014: Birma
Katalogi wydane na sezony 2014:
Podróże bez granic”
Rodzaj działalności: turystyka krajoznawcza, turystyka kwalifikowana,
wyjazdy egzotyczne, wyjazdy dla
firm, szkolenia i konferencje, incenti ve, wyjazdy motywacyjne
Trzy główne kierunki w 2013 r.:
Australia, Nowa Zelandia, Peru
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: Papua Nowa Gwinea, Birma
Grupa docelowa: klient zamożny,
klient uprawiający turystykę kwalifikowaną oraz korporacje i duże firmy organizujące wyjazdy firmowe
Kapitały własne (fundusze własne)
na podstawie rachunku zysku i strat
z dnia: 100 000 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych: 204 480 zł
Obroty (przychody) z działalności wynikającej z organizacji imprez turystycznych w 2013 r.: 1 957 456 zł
Zysk (strata) netto za rok 2013 z
działalności innej niż wynikająca z
organizacji imprez: b.d.
Obroty (przychody) z działalności
innej niż wynikająca z organizacji
imprez turystycznych w 2013: b.d.
Wysokość i data wygaśnięcia bieżącej gwarancji ubezpieczeniowej:
366 039 000 zł 25.08.2014
Grupa wg ustawy o usługach turystycznych, według której liczona
jest gwarancja ubezpieczeniowa
(wys. procentowa): b.d.
Firma wystawiająca gwarancję
ubezpieczeniową: AXA
Liczba wszystkich wysłanych klientów w 2013 (dotyczy danych wynikających z organizacji imprez tury stycznych): b.d.
Planowana liczba klientów do końca
roku obrotowego 2014 (tylko z działalności wynikające z organizacji
imprez turystycznych): 120
Liczba salonów własnych (sprzedających pod marką touroperatora): 1
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej: 0
Liczba pracowników (tylko touroperatora): 3
Liczba agentów zewnętrznych: 210
Procentowy udział sprzedaży oferty
przez poszczególne kanały dystrybucji w 2013 r.: b.d.
Średnia wysokość prowizji dla
agentów w 2013 r.: 10 proc.
Łączna kwota prowizji wypłacona
zewnętrznej sieci agencyjnej w
2013 r.: 181 645 zł
Przynależność do organizacji (pro szę wymienić): b.d.
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r.: b.d.

dane potwierdzone przez
Monikę Kostecką, sales director

dane potwierdzone przez
Krzysztofa Nowakowskiego, prezesa
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