PrzyszłoÊç
w silnych organizacjach
bran˝owych. Konsorcjum Signa-

ture Travel Network zdecydowało,
że wszyscy jego członkowie muszą
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należeć do ASTA.

„No limits” Itaki

Organizator przygotowuje nowy
produkt przeznaczony dla klientów
preferujàcych aktywny wypoczynek.
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Doroczne spotkanie
agentów i wiodących
organizatorów turystyki.
Musisz tam być

prof. Andrzej Jacek Blikle
goÊç specjalny
Zgłoszenia
www.wiadomosciturystyczne.pl

WYDARZENIA
Branża ponad podziałami. Posłowie i przedstawiciele branży
lobbują za utworzeniem w Parlamencie Europejskim ponadfrakstrona 7
cyjnej grupy roboczej ds. turystyki.

TRENDY
Samodzielni klienci generują nowy zakres usług. Amerykańscy hotelarze odkryli nową grupę docelową, w której potrzeby
strona 9
nie jest tak łatwo utrafić. Mowa o IGI.

sonda numeru

Tour Salon | W Poznaniu odbyła si´ dwudziesta piàta edycja targów turystycznych

Targi zmieniają się razem
z branżą, czas na technologie
Komercjalizacja i informatyzacja firm z branży turystycznej to ważny trend, jaki wyłonił się podczas tegorocznych
targów Tour Salon, które właśnie obchodzą swoje dwudziestopięciolecie.

Czy klienci przywiązują się do opinii
z internetu? Większość klientów korzysta
z informacji w internecie. Wydaje mi się, że
coraz częściej konsumenci przywiązują wagę do negatywnych opinii przeczytanych
w sieci na temat touroperatorów – mówi
Barbara Bieniek-Małolepsza.
strona 4
DESTYNACJE
Ambitne plany Maroka. Dwukrotny wzrost sektora turystyki
oraz mocna pozycja w gronie 20 najpopularniejszych destynacji świata w ciągu najbliższych sześciu lat. To tylko niektóre postanowienia zawarte w dokumencie „The Morocco 2020
strona 14
Tourism Vision”.

WORKSHOP
Nowa atrakcyjna destynacja biznesowa. Portugalia według
World Tourism zajmuje 25. miejsce na świecie wśród kierunków turystycznych. Dobra promocja kraju oraz bezpośrednie
połączenia od przyszłego roku mają wpłynąć na zwiększenie
strona 14
przyjazdów polskich turystów.

TECHNOLOGIE
Kasy fiskalne krok po kroku. Kupować kasę fiskalną i stosować w firmie czy nie – to pytanie, które zadaje sobie wielu
agentów turystycznych. Przepisy, choć dość skomplikowane,
to dają jednoznaczną odpowiedź. Wyjaśniamy kto powinien
strona 15
mieć kasę fiskalną i jak z niej korzystać.

Andrzej Byrt, prezes MTP otwierając XXV Tour Salon nawiązywał do analogi z dwudziestą piątą
rocznicą demokratycznych przemian w Polsce.

W

natłoku codziennej pracy niewiele jest
okazji, by spotkaç si´ twarzà w twarz z
kontrahentami i nawiàzywaç nowe kontakty. Szansà na to sà doroczne targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu, które w tym roku
obchodzà jubileusz. – Te 25 lat wskazuje jak rynek si´ zmienia. Tempo przeobra˝eƒ jest
ogromne. Ostatnie 5–6 lat to okres bardzo dy-

namicznych zmian. Przypomina mi to pierwsze
lata istnienia Tour Salonu, kiedy to nastepował
rozkwit – goniliÊmy Zachód. DziÊ bran˝a si´
konsoliduje i specjalizuje w zwiàzku z rozwojem nowych technologii – mówi wiceprezes
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich Przemysław Trawa. Jak mówi, tematyka targów
zmierza silnie w stron´ e-commerce, turystyki

biznesowej i bran˝y spotkaƒ, ulegajàc stopniowej komercjalizacji i informatyzacji. Potwierdza to wiceminister Katarzyna Sobierajska. –
Rok 1989 to wa˝na data zarówno dla Polski, jak
i dla targów poznaƒskich. To moment, kiedy
rozpocz´ła si´ komercjalizacja usług turystycznych w naszym kraju oraz tworzenie nowego
modelu biznesu turystycznego przez organizacje bran˝owe – powiedziała podczas uroczystego otwarcia imprezy.
Trend widaç wyraênie krà˝àc po targowych
halach. Wystawcy z pobliskich regionów Polski, jak i z najodleglejszych zakàtków Êwiata,
przeÊcigajà si´ w sposobach, by przyciagnàç na
swoje stoisko jak najwi´cej odwiedzajàcych.
Coraz cz´Êciej te˝ wykorzystujà do tego nowoczesne technologie komputerowe i posługujà
si´ technikami sprzeda˝y za poÊrednictwem
nowych mediów, czyli e-commerce. – Targi stajà si´ jedynà okazjà do spotkania si´ twarzà w
twarz z osobami siedzàcymi po drugiej stronie
komputera. Tour Salon pozostaje w duchu
człowieka, a troch´ wbrew technologii – dodaje prezes. W dzisiejszym Êwiecie biznesu narz´dzia te pozwalajà zyskaç przewag´ na
konkurencyjnym rynku. W tym p´dzie touroperatorzy zapominajà o swych poczàtkach i jubileusz jest okazjà do refleksji jak długà polska
bran˝a przebyła drog´, by byç w tym miejscu,
w jakim jest teraz. SM
>> WIĘCEJ strony 12-13

Konkurs | Nagrodzeni mistrzowie marketingu wydawniczego
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Róże Regionów dla najlepszych

WT prawo
Za agenta w pierwszej kolejności odpowiada organizator.
Niewłaściwe wykonywanie obowiązków przewidzianych
w umowie agencyjnej może się wiązać z odpowiedzialnością agenta, naogół wobec organizatora. strona 16
Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium. Organizator ma
obowiązek zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

strona 17

Vat-marża w praktyce biura podróży. Interpretacje przepisów wydane przez organy Ministerstwa Finansów pozostrona 17
stawia ciągle wiele wątpliwości

T

radycyjnie ju˝ podczas targów w Poznaniu redakcja „WiadomoÊci Turystycznych” wr´czyła
nagrody w plebiscycie na najlepsze projekty,
promujàce lokalne produkty turystyczne, pod
hasłem Ró˝e Regionów. Kapituła zło˝ona z
przedstawicieli bran˝y i specjalistów wybrała

zwyci´zców w czterech kategoriach oraz przyznała liczne wyró˝nienia. – Po raz pierwszy pojawiła si´ kategoria Aplikacje mobilne, w której
zwyci´stwo odniósł Urzàd Miasta Toruƒnia za
swojà unikalnà aplikacj´ miejskà. Nagrod´ odebrał w imieniu miasta kierownik projektu Ma-

riusz Szefera. – PostawiliÊmy na funkcjonalnoÊç
starajàc si´, by aplikacja była przyjazna oraz u˝yteczna. To nam si´ udało, czego dowodem jest
dzisiejsze wyró˝nienie – powiedział Szefera. SM
>> WIĘCEJ CZYTAJ strony 10-11

KOMENTARZE

LISTOPAD
1–9.11.2014 – Salon International Caravaning, Barcelona (Hiszpania), orgnizator: Fira De Barcelona, www.firabarcelona.com
3–6.11.2014 – World Travel Market (WTM), Londyn
(Wielka Brytania), organizator: Reed Travel Exhibitions,
www.wtmlondon.com
4.11.2014 – XI Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne
„Eto Polsza!”, Zamek Kliczków, organizator: Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie, Dolnośląska
Organizacja Turystyczna, www.pot.gov.pl
7–10.11.2014 – Taipei International Travel Fair, Taipei
(Tajwan), oragnizator: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), www.taipeiitf.org.tw
12–14.11.2014 – konferencja naukowo-branżowa
VII Gremium Ekspertów Turystyki „Wyzwania
społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki”,
Kraków – Sucha Beskidzka, organizator: Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, www.gremium.forumturystyki.pl
13.11.2014 – ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji”, Spała, organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze, www.pttk.pl
13–16.11.2014 – Romanian Tourism Fair, Budapeszt
(Węgry), organizator: Romexpo, www.tofairs.com
14–16.11.2014 – 3. Warszawskie Targi Turystyczne
Podróże, Warszawa, organizator: Murator Expo,
www.targipodroze.pl
14–16.11.2014 – China International Travel Mart, Sznghaj (Chiny), organizator: China National Tourism Administration of PRC, www.citm.com.cn
20–21.11.2014 – konferencja naukowa „Turystyka i Rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i problemy
badawcze”, Warszawa, organizator: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Kampinoski Park Narodowy, www.awf.edu.pl
26.11.2014 – III Ogólnopolskie Forum Agentów Biur
Podróży, Adgar Plaza, Warszawa, organizator: Wiadomości Turystyczne, www.wiadomosciturystyczne.pl
27–29.11.2014 – XXII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, Warszawa, organizator: MT Targi
polska, www.ttwarsaw.pl
GRUDZIEŃ
4–6.12.2014 – Rola ekoturystyki w funkcjonowaniu euroregionów – międzynarodowa konferencja naukowa,
Szczecin, organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny,
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Pracownia Gospodarki Turystycznej, www.ekonomia.zut.edu.pl
4–7.12.2014 – Travel Turkey Izmir Tourism Fair & Conference, Izmir (Turcja), organizator: Hannover Messe
International Istanbul Limited, www.travelturkey-expo.com

ważne terminy
MINĄŁ TERMIN
21 października 2014 – minął termin składania wniosków w zakresie ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej w programie Komisji
Europejskiej, więcej pod adresem: www.ec.europa.eu.
WAŻNE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
24 listopada 2014 – mija termin składania ofert w
konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, www.msport.gov.pl
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Rezydenci od niaƒczenia?
Dlaczego touroperatorzy nie otwierają swoich
biur firmowych w małych miejscowościach?
Bo się nie opłaca. A dlaczego się nie opłaca?
Bo tu decydują kontakty bezpośrednie, a nie marka budowana latami. Ludzie w małych społecznościach, czego nie ma w dużych miastach,
znają się i ufają sobie nawzajem. Warto wykorzystać to zjawisko i bliżej pod tym kątem przyjrzeć
się cechom osobistym swoich pilotów
i rezydentów.
Rezydent czy pilot wycieczek to bardzo specyficzny zawód. Do jego obowiàzków nale˝y
opieka nad turystami i dbanie o ich komfort
podczas pobytu na wczasach. Sà wizytówkà biura podró˝y i w wielu przypadkach, to właÊnie od
tych ludzi zale˝y opinia o touroperatorze. Rezydent jest ambasadorem swojej firmy, bo to z nim
kontaktujà si´ turyÊci w przypadku najbardziej
błahych nawet problemów, od proÊby o plaster
na skaleczenie, po powa˝ne skargi dotyczàce
realizacji umowy. Muszà to zatem byç ludzie
o specyficznych cechach charakteru: ponadprzeci´tnie otwarci, komunikatywni, serdeczni,
a przy tym odpowiedzialni i reprezentacyjni.
To nie jest praca od 8:00 do 16:00, którà mo˝na
po prostu „odb´bniç od do” i wróciç do domu,
by ponarzekaç. Ludzie wykonujàcy zawód rezy-

denta powinni byç zawsze gotowi, by odpowiadaç na pytania, odbieraç telefony i słu˝yç pomocà oraz umieç odpowiednio reagowaç nawet w
najbardziej nieprzewidywalnych i niecodziennych sytuacjach.
Z drugiej strony sà turyÊci, którzy wraz z przekroczeniem progu lotniska zapadajà na dziwnà
chorob´, wskutek której nadzwyczaj dziecinniejà. To niesamowite zjawisko znane jest wszystkim pilotom i rezydentom. Działa tu zło˝ony
mechanizm psychologiczny polegajàcy na tym,
˝e ludzie, którzy na co dzieƒ pracujà i majà na
utrzymaniu rodzin´ i inne zmartwienia, jadàc na
urlop chcà odpoczàç nie tylko od pracy, ale od
trudów dorosłoÊci. To tłumaczy dlaczego „wyłàczajà myÊlenie” i chcà, aby ktoÊ si´ nimi cały czas
zajmował: budził, podawał obiad, zabrał na wycieczk´ i poło˝ył spaç. Oni naprawd´ chcà, aby
choç przez te kilka dni ktoÊ (czytaj: opiekun wycieczki) dla odmiany to O NICH si´ zatroszczył.
Takie nastawienie klientów spotyka si´ z niezrozumieniem pilotów i rezydentów, którzy
przecie˝ sà w pracy i którym wydaje im si´, ˝e
majà do czynienia z dorosłymi ludêmi, którym
jak si´ powie, ˝e „spotykamy si´ przed hotelem
o 9.00”, to cała grupa o umówionej godzinie stanie w szeregu. Tak oczywiÊcie nie jest i stàd biorà si´ nieporozumienia.

To jednak nie zamyka dyskusji na temat poziomu obsługi biur podró˝y oferowanej za granicà. Posiadanie polskoj´zycznego rezydenta i
animatora w ofercie rodzinnej w pakiecie all inclusive wydaje si´ oczywiste, jednak nie jest
to standardem, zwłaszcza jeÊli chodzi o du˝e zagraniczne biura sieciowe działajàce na rynku
polskim.
Biura w zaci´tej walce o przewag´ na rynku
zacz´ły ju˝ dostrzegaç wielkie znaczenie osób,
które majà bezpoÊredni kontakt z klientami. Szefowie powinni pami´taç, ˝e pilot to osoba z pasjà,
ale przez natr´tnych klientów mo˝e byç doprowadzony do szewskiej pasji. Przy wyborze pilotów
coraz cz´Êciej liczy si´ nie tylko generalnie
rozumiane doÊwiadczenie, ale przede wszystkim
tzw. umiej´tnoÊci mi´kkie, czyli po prostu to, jaki kto jest w prywatnych rozmowach. Od tego bowiem zale˝y czy klient planujàcy kolejny wyjazd
zasiàdzie przed komputerem w poszukiwaniu
ofert, czy te˝ zadzwoni do Pani Krysi z Egiptu,
bo była taka miła i na pewno coÊ ciekawego poleci.

Redakcja
www.facebook.com/
WiadomosciTurystyczne

Spokojnie – to tylko wakacje
fot. Materiały prasowe
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Wraz z wiosnà zapanował w mediach urz´dowy
optymizm. Oto wym´czona wieloletnim kryzysem
Europa wychodzi wreszcie na prostà. Ale ju˝ w lipcu cz´Êç euforii wyparowała, a w sierpniu zastàpiło jà spore przygn´bienie. Bazowało ono głównie
na du˝ych spadkach w produkcji, bowiem dane
o PKB dost´pne sà znacznie póêniej. Faktycznie
w miesiàcu tym nastàpiło tàpniecie w przemyÊle
w wielu wa˝niejszych krajach Unii, czyli Włoszech,

Francji, a nawet Niemczech uwa˝anych za ostoj´
dobrej koniunktury. Problem nie ominàł równie˝
cz´Êci naszego regionu w tym Polski. A co to ma
wspólnego z turystykà? Otó˝ ma i to du˝o.
Fakt rozpaczania nad zagro˝eniem trzecià fazà
recesji w strefie euro ma jedno ze swoich êródeł w
niedostrzeganiu istotnej roli turystyki w gospodarce. Opłacani w setkach tysi´cy dolarów rocznie (z
premiami), analitycy banków inwestycyjnych sà tak
zafascynowani rynkami finansowymi, funduszami
inwestycyjnymi i innymi wielkimi tego Êwiata, ˝e
nawet im do głowy nie przyjdzie, ˝e jakaÊ tam turystyka mo˝e w ogóle odgrywaç jakàÊ rol´.
Tak wi´c z tzw. mety przystàpiono do korekt
prognoz wzrostu gospodarczego. Tymczasem
przyczyny tàpni´cia mogà si´ okazaç najzupełniej banalne. W wielu krajach, a szczególnie w
Niemczech, gdzie spadki były sporo gł´bsze ni˝

Do sanktuarium zamiast na pla˝´
fot. Michał Mutor
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ALICJA
DĄBROWSKA

Choć z perspektywy miłośników Italii o każdej porze
roku – do których się zaliczam jako zagorzała italofilka od urodzenia – trudno w to uwierzyć, jednak statystyki i podsumowania sezonu są nieubłagane: to
było fatalne lato dla nadmorskiej branży turystycznej.
Na kłopoty finansowe włoskich rodzin (gn´biàcy od paru lat Europ´ kryzys mocno daje si´ i tam
we znaki) nało˝yła si´ fatalna pogoda, tak˝e
w sierpniu, czyli w szczycie sezonu, gdy zazwyczaj
kurorty p´kajà w szwach. Słowo „maltempo”
(„niepogoda") odmieniano w mediach codziennie.
Ulewy, tràby powietrzne, gwałtowne burze i chłód
sprawiły, ˝e wybrze˝e, jak nigdy, Êwieciło pustkami. I nie pomogły zni˝ki i atrakcyjne oferty u schyłku sezonu – jak si´ oblicza, gdzieniegdzie liczba
pla˝owiczów spadła a˝ o 40 proc.
Jest jednak sektor, który bije historyczne niemal
rekordy: to turystyka religijna. Rzym, Watykan
i sanktuaria na Półwyspie Apeniƒskim odwiedzajà
coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów i goÊci z całego Êwiata. Sektor pielgrzymkowy jako jedyny odnotowuje wzrost w bran˝y – potwierdza Isnart,

Włoski Instytut Badaƒ nad Turystykà.
Takich tłumów nie obserwowano od 2000 r., gdy
pod przewodnictwem Jana Pawła II odbyło si´ kilkadziesiàt uroczystoÊci Wielkiego Jubileuszu Roku Âwi´tego. Obecnie zaÊ mówi si´ m.in. o tzw.
efekcie Franciszka -–papie˝a, który niemal z marszu zaskarbił sobie serca wiernych. Liczb´ pielgrzymów obecnych w tym roku w Wiecznym MieÊcie
szacuje si´ na co najmniej siedem milionów. Blisko połowa deklaruje, ˝e postanowili tam pojechaç
właÊnie z powodu Franciszka.
Rok 2014 zostanie zapami´tany jako złoty rok
turystyki religijnej w Rzymie i we włoskich sanktuariach – potwierdzajà analizy przytaczane przez
portal Vatican Insider.
Nic wi´c dziwnego, ˝e i inni usiłujà iÊç tym tropem. Maleƒki region Marche nad Adriatykim,
który niedawno odwiedziłam, zorganizował w paêdzierniku mi´dzynarodowà konferencj´ na temat
swego dziedzictwa religijno-pielgrzymkowego.
Odnawia wiekowe sanktuaria, klasztory, pustelnie
i opactwa, u˝ycza w nich goÊciny tak˝e Êwieckim...
Czemu by nie pomyÊleç o podobnych inicjatywach i w Polsce? Mamy przecie˝ spory potencjał.
A przytaczany ju˝ Vatican Insider liczb´ tzw. podró˝ników religijnych na Êwiecie ocenia na 300-330
mln rocznie, bran˝a ta przysparza rocznie
18 mld dolarów i ma szalone perspektywy wzrostu.
Warto to wykorzystaç.

Autorka jest dziennikarkà
„Gazety Wyborczej”

przeci´tne, sezon wyjazdów został w du˝ej mierze
przesuni´ty właÊnie na sierpieƒ. Wynikało to z innego ni˝ zwykle rozkładu szkolnych ferii, który to
efekt został jeszcze wzmocniony Mundialem. Nie
trzeba byç tytanem intelektu, aby zauwa˝yç, ˝e nie
mo˝na byç jednoczeÊnie na pla˝y i w fabryce. Dlatego po wrzeÊniu sytuacja mo˝e powróciç do normy, a straszak du˝ego spowolnienia okazaç si´
papierowym tygrysem.
Historia ta kolejny ju˝ raz wskazuje, ˝e turystyka jako bran˝a nie cieszy si´ szczególnà estymà i to
nie tylko wÊród polityków, ale nawet analityków
gospodarczych. Mo˝liwe tego przyczyny autor postara si´ przedstawiç w kolejnych tekstach, bo sà
one jednak gł´bsze ni˝ jedynie to, ˝e jej pracownicy nie nawykli organizowaç protestów i masówek.
Autor jest współzało˝ycielem firmy TravelData
i portalu www.wczasopedia.pl

Ludzie mówią
Dane UNWTO zafałszowują światowe statystyki.
Jeśli jadę z Amsterdamu do Paryża, to jestem liczony cztery razy na każdej granicy po razie, a
np. jadąc z Nowego Jorku do
Waszyngtonu na podobnym dystansie nie jestem liczony wcale jako turysta. To oczywisty
błąd. Światowa turystyka nie
może opierać się na
bazach danych, których sposób zbierania nie jest ujednolicony
– mówi Julio Aramberri,
International Academy
for the Study of Tourism.
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Promujmy małe miejscowości
LIST
DO REDAKCJI

W artykule „Filmy coraz ważniejsze w marketingu
miast” zwróciłem uwagę na fragment dotyczący
Sandomierza i swoistej mody na „Ojca Mateusza”.
Szkoda tylko, ˝e w tekÊcie nie pojawiła si´
choçby krótka informacja o Gliniance, gdzie rozgrywa si´ praktycznie tyle samo scen, co w Sandomierzu. Zapewne niewiele osób oglàdajàcych
serial zdaje sobie spraw´, ˝e właÊnie koÊciół znajdujàcy si´ niedaleko Warszawy „gra” podsandomierska Êwiàtyni´.
To tylko Êwiadczy o uniwersalnoÊci mazowiec-

WWW.FACEBOOK.COM/
WIADOMOSCITURYSTYCZNE

kich koÊciołów drewnianych, bo obok wspomnianej Glinianki równie˝ kilka innych XVIII-wiecznych Êwiàtyƒ „zagrało” w serialach obiekty nie
tylko z Lubelszczyzny (Jeruzal w „Ranczo”), ale
nawet z Litwy (Mariaƒskie Porzecze w „Bo˝ej
podszewce” i Gàsiorowo w „Szatanie z siódmej
klasy”).
Cieszy to tym bardziej, ˝e wszystkie te Êwiàtynie
znajdujà si´ na trasach turystycznych, które powstały dzi´ki projektowi „Skarbiec mazowiecki –
szlaki obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu”, majàcemu m.in. za zadanie popularyzowanie zabytków centralnej Polski (wi´cej na
stronie www.skarbiecmazowiecki.pl). Jednak uwa˝am, ˝e zupełnie małe miejscowoÊci nadal sà zbyt
mało wyeksponowane w marketingowej stronie
filmów. Promocja skupia si´ miastach, które ju˝ i
tak znane sà widzom z poprzednich produkcji.

Barometr gospodarczy
RYZYKO SPOWOLNIENIA W OCZEKIWANIU NA OBNIŻKI STÓP
PIOTR POPŁAWSKI, BGŻ, 27.10.2014 r.

Napięcia na arenie międzynarodowej oraz oczekiwania na agresywne obniżki stóp przez RPP wpłynęły na osłabienie krajowej
waluty, które trwa już od ponad kwartału. W krótkim horyzoncie nie
ma niestety czynników, które mogłyby istotnie wesprzeć krajową
walutę. W tej sytuacji przynajmniej do końca I kw. przyszłego roku kurs EUR/PLN będzie oscylować w okolicach poziomu 4,20. W dalszej części 2015
r. oczekiwany napływ funduszy unijnych (w ramach perspektywy 2014-2020) oraz zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP powinny wzmocnić popyt na krajową walutę. W przypadku kursu EUR/USD w krótkim i średnim horyzoncie możliwy jest
dalszy spadek. Odzwierciedla to rosnące ryzyko spowolnienia gospodarczego w strefie
euro oraz oczekiwania na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny. W perspektywie II połowy przyszłego roku inwestorzy raczej będą jednak pozbywać się dolara wobec poprawy kondycji gospodarczej strefy euro.

Dwucyfrowa dynamika wzrostu liczby klientów w tygodniu
sprzedaży wydaje się szybko zanikać. Ciekawostką ostatniego
tygodnia sprzedaży kończącego się sezonu lato 2014 jest spadek liczby nowych rezerwacji o blisko 9 proc. To rzadkość
w 2014 r., w trakcie którego dotychczas tylko jeden, jedyny tydzień wielkanocny był na minusie. Dodatkowy niepokój o słabnący popyt budzi aktualny stan skumulowanej sprzedaży zimy 2014/15, która z tygodnia na tydzień też
słabnie, wykazując obecnie zaledwie 5 proc. wzrost liczby klientów. Apetyty touroperatorów na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu liczby klientów skutkują obecnie nadmierną podażą miejsc w samolotach czarterowych, co widać i to na pierwszy
rzut oka w cenach sprzedaży samych przelotów i ofert last minute. Zasada – Klient
nasz Pan, to standard zarówno polskiej, jak i światowej turystyki. Najbliższe tygodnie
pokażą jak „nasz Pan” zareaguje na oby przejściową słabość złotówki.

Alfa Star sprzedaje przelot z ubezpieczeniem i to ich problem jak go
zorganizujà. Co mnie ma obchodziç, ˝e przewoênik, który miał realizowaç przelot padł. Niech
szukajà innego lub kupujà bilety
w rejsowych. Nie jest niczym nowym wykup miejsc w samolotach
rejsowych przez biura podró˝y i to
Alfa Star powinna zrobiç.

Jacek WiÊniewski
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Skarbiec Mazowiecki"

Piotr Sup, pasjonat lotnictwa

źródło: PZOT, MerlinX

WYNIKI SPRZEDAŻY
TREND SPRZEDAŻY
Sprzedaż Last Minute spadła o ponad 10 proc.
Do ostatniego terminu wyjazdu w sezonie lato
2014 pozostało niecałe dwa tygodnie.
klienci

rezerwacje

INDEKS CENY
Indeks ceny dla kierunku liczony jako relacja średniej ceny rezerwacji za osobę do wysokości wynagrodzenia netto w danym miesiącu. Wskaźnik
obrazuje możliwości zakupowe Polaków w danym tygodniu w odniesieniu do poszczególnych
kierunków. Im wyższy wskaźnik, tym mniej osiągalna jest oferta dla przeciętnego klienta.
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ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (W PLN)*
2/3 rezerwacji dotyczyło rejsów czarterowych
do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie.

ZIMA ZE SŁABSZĄ DYNAMIKĄ
KRZYSZTOF PIĄTEK, PZOT 24.10.2014 R.

W naszej ofercie turystyki wyjazdowej nie mogło zabraknàç Sandomierza, ale jego zwiedzanie
zaczynamy od odwiedzenia podwarszawskiej
mniej popularnej Glinianki. Organizujemy równie˝ objazd „Gwiazdy seriali filmowych", podczas
którego odwiedzamy wszystkie wspomniane
wczeÊniej koÊcioły. To, naszym zdaniem, najlepszy pomysł na prezentacj´ mało znanych miejsc
i wypromowanie nie mniej znanych atrakcji. A do
takich, bez wàtpienia, nale˝à mazowieckie Êwiàtynie drewniane.
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SKUMULOWANA SPRZEDAŻ LATA
Kosmetyczna korekta wyniku sprzedaży Lata
o 0,1% w dół.
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NAJPOPULARNIEJSZE KRAJE I KIERUNKI
Wskaźnik pokazuje najbardziej popularne kierunki
i kraje w skumulowanej sprzedaży oferty w odniesieniu do analogicznego tygodnia ubiegłego roku.
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ŚREDNIE CENY PALIW NA KIERUNKACH
Z DOJAZDEM WŁASNYM
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UFNOŚĆ KONSUMENCKA
Wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne
tendencje konsumpcji indywidualnej.
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Branża turystyczna
krótko
Powstał fundusz na rzecz badań
nad NDC. Dążenie do stworzenie
nowego systemu dystrybucji biletów
i produktów linii lotniczych nabiera coraz
realniejszych kształtów. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz Travel Capitalist
Ventures – firma inwestycyjna, powołały do życia NDC Innovation Fund. NDC,
czyli Nowe Możliwości Dystrybucji,
to projekt, który zakłada pominięcie
GDS-ów przy sprzedaży biletów lotniczych. Powołany fundusz inwestycyjny
ma zapewnić środki na prowadzenie
prac nad jego rozwojem i wdrożeniem.
IATA forsuje swój projekt od ponad roku,
dzieląc branżę na jego zwolenników i
przeciwników. Więcej o funduszu:
www.ndcinnovationfund.com. AO

Dziewiątego października odbyło
się posiedzenie sejmowej podkomisji ds. turystyki. Tematem posiedzenia
była współpraca międzynarodowa w zakresie turystyki. W spotkaniu wzięli udział
m.in. podsekretarz stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska, dyrektor Departament
Turystyki MSiT Maria Napiórkowska, wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Sekretarz Generalny PIT Tomasz
Rosset, wiceprezes OSAT-u Marek Kamieński. Minister Sobierajska podkreśliła
m.in. skuteczność programu e-voucher,
realizowanego przez PIT. Tomasz Rosset
natomiast przedstawił posłom w skrócie
działania Izby na forum międzynarodowym – uczestnictwo w pracach ECTAA,
współpracę z IATA i innymi organizacjami branżowymi., Mówił też o wspólnych
działaniach z POT i współpracy z MSZ
w ramach programu e-voucher, promowanie turystyki odpowiedzialnej w ramach programu Travelife. MS

Lotnisko Chopina otrzyma 150
mln zł z Unii. Komisja Europejska
przyjęła bez zastrzeżeń projekt modernizacji warszawskiego portu. Obejmuje on m.in. przebudowę terminalu,
zakup wyposażenia, budowę dróg kołowania oraz przebudowę płyt postojowych. Celem prac jest dostosowanie
lotniska do wzrastających wymogów
międzynarodowych oraz zwiększenie
jego przepustowości. Inwestycja warta
jest 560 mln zł, z czego niemal 146 mln
zł będzie pochodzić ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007–2013. SM

Można pozyskać fundusze na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Departament Turystyki
Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na
rok 2015. Termin składania ofert upływa z dniem 24 listopada 2014 r. Należy
je składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki (ul. Senatorska 14, Warszawa) lub przesyłać drogą
pocztową na adres resortu. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej www.msport.gov.pl,
bądź pod numerami telefonu 22
2447308 lub 22 2443197. AO

Rynek agencyjny | Amerykaƒskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych otrzymało wsparcie du˝ych sieci biur podró˝y

PrzyszłoÊç w silnych organizacjach bran˝owych
Zadaniem organizacji branżowych jest
wspieranie członków w codziennej
pracy. Pomoc ta, w przypadku turystyki,
odnosi się często do realizacji działań
na szczeblu politycznym. To z kolei oznacza, że uzyskane korzyści dotyczą całej
branży. Dlatego uczciwie byłoby przynależeć do stowarzyszenia, które pracuje
na rzecz wszystkich.

Elżbieta Gola

Z

takiego zało˝enia wyszedł zarzàd
amerykaƒskiego konsorcjum turystycznego Signature Travel Network, który zdecydował, ˝e wszyscy
jego członkowie b´dà musieli nale˝eç
od przyszłego roku do Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (America Society of Travel
Agencies – ASTA). Decyzja ta to nie
tylko dowód uznania dla pracy ASTA,
ale przede wszystkim zapewnienie organizacji mocnych podstaw finansowych, bez których realizacja kolejnych
zadaƒ nie byłaby mo˝liwa.

Stowarzyszenie zastąpi prawnika
Portfolio poruszanych przez ASTA
spraw jest rzeczywiÊcie szerokie, choç najwa˝niejsze znaczenie majà chyba prace
lobbingowe prowadzone wÊród amerykaƒskich polityków. By móc je realizowaç, trzeba cz´sto opieraç si´ na
ekspertyzach prawnych, których przygotowanie anga˝uje spore Êrodki finansowe. – ASTA b´dzie mogła broniç swoich
członków przed przeciwnikami i promowaç ich wÊród cz´sto sceptycznie nastawionej społecznoÊci tylko poprzez
połàczenie sił całego Êrodowiska agencyjnego – mówi Zane Kerby, prezes i dyrektor zarzàdzajàcy ASTA. – Alex (Sharpe,
prezes Signature Travel Network – przyp.

SONDA

Zane Kerby: ASTA będzie mogła bronić swoich członków i ich promować tylko
poprzez połączenie sił całego środowiska agencyjnego.

red.) i cały zarzàd rozumiejà, co ASTA
wnosi dla bran˝y, jak równie˝ to, ˝e cała
społecznoÊç agencyjna musi mówiç jednym, wspólnym głosem – dodaje prezes
ASTA komentujàc decyzj´ Signature
Travel Network. Alex Sharpe podkreÊla,
˝e ASTA jest niczym polisa ubezpieczeniowa, a przynale˝noÊç do tej organizacji
porównuje do wynajmowania prawników
i innych doradców. – Nie przetrwalibyÊmy
w tym biznesie bez pracy, którà ASTA
wykonuje na naszà rzecz – uwa˝a prezes
Sharpe. Szef Signature Travel Network
twierdzi, ˝e członkowie zarzàdzanego
przez niego konsorcjum cz´sto martwià
si´, czy zdołajà „wychowaç” kolejne pokolenie profesjonalnych sprzedawców.
Odpowiedzià na te potrzeby jest właÊnie
ASTA, która oferuje cały szereg szkoleƒ.

Sieci zachęcają do członkostwa
Signature Travel Solutions to ju˝ druga firma, która w tak znamienny sposób

doceniła działalnoÊç ASTA na rynku
amerykaƒskim. W czerwcu br. inne
konsorcjum, MAST Travel Network zadecydowało, ˝e opłaci cz´Êç składki
członkowskiej dla swoich biur podró˝y,
obni˝ajàc tym samym opłat´ rocznà do
149 dol. Prezes MAST, John Werner
podkreÊlał wówczas znaczenie pracy, jakà organizacja wykonuje, szczególnie w
kontekÊcie działaƒ legislacyjnych i regulujàcych działalnoÊç bran˝y turystycznej
podejmowanych na krajowym szczeblu
politycznym. Z kolei Zane Kerby zach´cał członków MAST Travel Network do
korzystania z szerokiej oferty edukacyjnej i zapewniał, ˝e ASTA otwarta jest na
negocjacje ze wszystkimi konsorcjami,
sieciami franczyzowymi i innymi tego
typu zrzeszeniami na temat oferty
członkowskiej.
Cechà charakterystycznà turystyki jest
du˝e rozproszenie – przemysł ten tworzy
wielu małych i Êrednich przedsi´biorców,

których pojedynczy głos nie liczy si´ na
arenie krajowej. To właÊnie dlatego tak
du˝e znaczenie ma w tym przypadku
utworzenie mocnych organizacji, które
chcà i potrafià prowadziç umiej´tnà polityk´, zmierzajàcà do poprawy warunków biznesowych całej turystycznej
społecznoÊci. Z drugiej strony organizacje te muszà rzeczywiÊcie wykazywaç si´
inicjatywà i skutecznoÊcià, by przyciàgaç
członków skłonnych za t´ prac´ zapłaciç.
Dlatego tak wa˝ne dla stowarzyszeƒ
bran˝owych jest pozyskanie wsparcia
ze strony liczàcych si´ przedsi´biorców,
których postaw´ mogliby skopiowaç
inni. Ciekawe tylko, kiedy du˝e sieci
agencyjne w Polsce wyka˝à si´ odpowiedzialnoÊcià za cały rynek i wesprà istniejàce organizacje w ich dà˝eniu do
polepszenia bytu wszystkich turystycznych przedsi´biorców.
>> PODYSKUTUJ O TYM
NA FACEBOOKU

DOSSIER
ASTA powstała w 1931 r. Łączne obroty generowane przez jej członków, stanowią 80 proc. całej sprzedaży przez
kanał agencyjny. By zostać członkiem
ASTA trzeba wykazać się zarobkami
na poziomie co najmniej 5 tys. dol.
na rok. Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od rocznych obrotów. Dla biur, które sprzedają poniżej
5 mln dol., stawka wynosi 320 dol.,
agenci z obrotem 5-10 mln dol. płacą
520 dol., ci z najwyższym obrotem,
przekraczającym 5 mld dol. uiszczają
zapłatę w wysokości 25 tys. dol.

Czy klienci przywiązują się do opinii z internetu?

TAK

Wi´kszoÊç klientów korzysta z informacji w
internecie. Wydaje mi si´, ˝e coraz cz´Êciej konsumenci przywiàzujà wag´ do
negatywnych opinii przeczytanych
w sieci na temat touroperatorów.
Klienci cz´sto wolà dopłaciç, wybierajàc tych znanych, tj.: Itaka, Neckermann, Grecos, Rainbow Tours. Jeszcze
kilka lat temu osoby wyje˝d˝ajàce kierowały si´ przewa˝nie opinià pracownika biura podró˝y, teraz klient jest
bardziej Êwiadomy i woli sprawdziç w
ten sposób dane biuro zanim podejmie
ostatecznà decyzj´. Czasami nawet jedna negatywna opinia mo˝e spowodowaç, ˝e klient zmienia touroperatora,
pomimo ewentualnej dopłaty do oferty.

TAK

OoczywiÊcie. Stwierdzam
nawet, ˝e w dzisiejszych
czasach klienci bez przeczytania opinii
o touroperatorze nie podejmà decyzji
o wyjeêdzie. MyÊl´, ˝e jest to rezultat
wydarzeƒ z ostatnich lat, kiedy wielu
organizatorów znikn´ło z rynku. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruj´ tu
tak˝e w szybkim rozwoju internetu i łatwiejszym dost´pie do potrzebnych informacji w sieci ni˝ kiedyÊ. Klientów
szczególnie interesujà negatywne opinie i przychodzà do biura proszàc o wyjaÊnienie spornych kwestii i rozwianie
wàtpliwoÊci. W tym aspekcie nie nale˝y
si´ dziwiç takiemu post´powaniu. Uwa˝am, ˝e taka reakcja jest naturalna
i Êwiadczy o rozsàdku.

NIE

Uwa˝am, ˝e jednak bardziej znaczàca dla klientów
jest opinia znajomych. Pracujemy ze
sprawdzonymi biurami, analizujemy
opinie klientów, którzy wrócili z wyjazdu. Wa˝ne jest dla nas to, by współpracowaç z placówkami, które mogà si´
poszczyciç wieloletnià tradycjà. Staramy
si´ budowaç wiarygodnoÊç naszej marki,
tak by zdobywaç sobie zaufanie u konsumentów. W tej chwili cena nie ma decydujàcego wpływu na ostateczny wybór
destynacji. Bardziej istotne okazuje si´
to, czy dana oferta spełnia wymagania
klienta. Dbanie o wizerunek skutkuje
tym, ˝e kolejne osoby korzystajàce z naszych usług, mogà skutecznie reklamowaç danà firm´ i polecaç jà innym.

Jestem zdania, ˝e nasi
klienci coraz cz´Êciej czytajà opinie zamieszczane w internecie, ale
nie jest to głównym czynnikiem decydujàcym o wyborze oferty danego touroperatora. Pomimo popularnoÊci
sieci, wyglàda na to, ˝e klienci majà
ograniczone zaufanie do serwisów internetowych oceniajàcych obiekty, organizatorów i do zamieszczanych tam
wpisów. Sprzeczne opinie na temat tego samego obiektu czy touroperatora
sprawiajà, ˝e klienci czujà si´ zagubieni
i szukajà informacji bezpoÊrednio
u sprzedawcy. Coraz uwa˝niej natomiast, czytajà oni opisy w katalogach
biur podró˝y i szukajà oferty odpowiadajàcej ich potrzebom.

Barbara Bieniek-Małolepsza,
Biuro Podróży Conti, Kluczbork

Ewelina Cembrzyńska, Biuro Podróży Lido,
Wrocław

Justyna Jeglińska, Biuro Podróży Traveland, Olsztyn

Ewa Markowska, Biuro Podróży Artur,
Warszawa

NIE
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PROMOCJA

Od 16 listopada
w nowej
odsłonie

BRANŻA TURYSTYCZNA
• pogłębione informacje z regionów
• więcej informacji o biurach
i organizacjach turystycznych
• zestawienia, statystyki, infograﬁki

ROZMOWA NUMERU
• właściciele i dyrektorzy biur turystycznych
• przedstawiciele ministerstw i urzędów
• kluczowe dla branży tematy

DEBATA
• eksperckie debaty dotyczące ważnych
problemów z zakresu turystyki,
gospodarki, prawa i społeczeństwa
• inspirujące zderzenia
przeciwstawnych opinii
• ważne dla branży wnioski
i rekomendacje

KRONIKA I SYLWETKI
• nowa forma prezentacji eventów
i wydarzeń
• więcej osób zajmująco przedstawiających
własne osiągnięcia zawodowe
• awanse i dymisje: ruch personalny
w branży turystycznej

NOWA OPRAWA GRAFICZNA
• nowy układ gazety
• czytelniejsza szata edytorska
• więcej zdjęć, graﬁk, tabel i zestawień

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

Wiadomości Turystyczne. Bliżej branży

5

6

BIURA

krótko
Grecja i Maroko w nowej ofercie
Best Times Lato 2015. Best Reisen
Group rozpoczęło sprzedaż oferty wakacyjnej Lato 2015. W letnim katalogu touroperatora znalazły się standardowe
kierunki, jak: Egipt, Tunezja, Bułgaria i Turcja oraz nowości: Grecja (Kreta, Rodos,
Korfu i Zakynthos) i Maroko. – Analizy
rynku pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie na te destynacje, dlatego też
zdecydowaliśmy się wprowadzić je do
oferty – mówi Leila Ben Arfi, prezes Best
Reisen Group. W ramach promocji Best
Time klienci mogą skorzystać z promocji
obejmujących zniżki do 28 proc. oraz ceny dla dzieci od 688 zł. Miniony sezon letni zakończył się dla Best Reisen Group
wzrostami rzędu 62 proc. w odniesieniu
do liczby obsłużonych klientów. MS

TUI Travel PLC przeciwko korupcji. Koncern jako pierwsza firma
z branży turystycznej została członkiem
Business Integrity Forum sieci międzynarodowych firm, które prowadzą interesy
przejrzyście i walczą z korupcją w biznesie. Forum działa pod egidą pozarządowej
organizacji Transparency International UK,
która w działaniach antykorupcyjnych odgrywa zasadniczą rolęna całym świcie.
– Przyjęcie nas jako partnera do Business
Integrity Forum jest wielkim zaszczytem
i odzwierciedla pracę, jaką TUI Travel wykonało i zamierza kontynuować – mówi
Karis McLarty, przedstawicielka TUI Travel. Koncern od dawna stosuje już własny
program antykorupcyjny. AO
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Technologie | Biura turystyki młodzie˝owej doczekały si´ swojej platformy internetowej

Olimpiada

e-Discover: kierunek specjalizacja

Małe też może
być piękne
Branża chce rozwijać wśród młodzieży
zainteresowanie turystyką oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności niezbędne
do wykonywania zawodu.

W branży organizatorów turystyki
młodzieżowej nastąpił przełom.
Przygotowywany jest pierwszy portal
w całości poświęcony turystyce dzieci
i młodzieży.

Magdalena Szadkowska

P

olska Izba Turystyki Młodzie˝owej oraz wykonawca, czyli firma
Axeleron postanowiły stworzyç
platform´, jedynie z ofertà wyjazdowà
dla dzieci, młodzie˝y i rodzin. – Bran˝a hotelarska jest mojà pasjà i zawsze
si´ zastanawiałem, dlaczego w przypadku bran˝y szkolnych schronisk itp.
nie ma czegoÊ takiego, jak wspólna
platforma, która zawiera baz´ organizatorów turystyki młodzie˝owej. Byłaby ona alternatywà dla wi´kszych
hoteli i hosteli, majàcych swoje portale rezerwacyjne – mówi Piotr Waligóra, dyrektor zarzàdzajàcy Axeleron.
Platforma b´dzie dost´pna dla ka˝dego, nie tylko biur zrzeszonych w
PITM. – Wydajemy informatory z katalogiem organizatorów turystyki młodzie˝owej. Jednak nie ka˝de biuro ma
do nich dost´p. Mamy wiele zapytaƒ
ze strony szkół, właÊnie o te biura z katalogów. Stàd pomysł na stworzenie
platformy, która w łatwy sposób udost´pni baz´ touroperatorów – podkreÊla Marek Szpecht, prezes PITM.

Szukamy partnerów
Do tej pory powstała robocza wersja
platformy. Poczàtkowa faza projektu

Piotr Waligóra: Mamy wiele zapytań ze
strony szkół o biura organizujące turystykę młodzieżową. Stąd pomysł na
stworzenie platformy, która w łatwy
sposób udostępni bazę touroperatorów.

Marek Szpecht: PITM obejmie patronat
nad platformą, a jej prowadzeniem zajmie się Axeleron. Kwestia kosztów ob sługi portalu jest jeszcze w trakcie
ustaleń.

zakłada stworzenie bazy biur i obiektów noclegowych, które zajmujà si´ tu rystykà młodzie˝owà. Kolejne etapy
b´dà polegały na rozszerzaniu zakładek
z opisami firm, a tak˝e mo˝liwoÊci rezerwacji miejsc. e-Discover ma byç ułatwieniem dla szkół i rodziców, którzy
chcà wysłaç dzieci na wycieczk´ ze
sprawdzonym touroperatorem, a tak˝e
dla samych biur podró˝y – jako dobra
promocja działalnoÊci. Na stronie ka˝da firma b´dzie mogła zamieÊciç prawie całà swojà ofert´ wyjazdowà.
– Jestem na etapie dalszego przekonywania dyrektorów placówek, organizacji, biur turystycznych etc. – podkreÊla
Waligóra. PITM obejmie patronat nad
platformà, a jej prowadzeniem zajmie
si´ Axeleron. Kwestia kosztów obsługi
portalu jest jeszcze w trakcie ustaleƒ.

da si´ projektowi. – RzeczywiÊcie nie
znam ˝adnej platformy, która skupiałaby tylko organizatorów turystyki młodzie˝owej. Ciekawià mnie jednak
rozwiàzania techniczne. Czy taki serwer
udêwignie tyle katalogów, czy to tylko
reklamówka, czy serwis rezerwacyjny?
Ka˝dy nowy kanał sprzeda˝y jest korzystny – mówi Natalia Wyênikiewicz,
kierownik działu marketingu BUT. Firma Axeleron specjalizuje si´ właÊnie
w marketingu internetowym. – Poczàt kowo ma to byç baza biur i obiektów.
Póki co nie ma panelu klienta. Ka˝de
biuro b´dzie mogło zamieÊciç cały swój
katalog. Wykupujemy serwer online,
który ma odpowiednià przepustowoÊç,
wi´c nie powinno byç problemów. Przez
stron´ b´dzie mo˝na robiç tak˝e rezerwacje – tłumaczy Waligóra. Platforma
docelowo ma ruszyç na poczàtku roku.
Jej wersja robocza została zaprezentowana na targach Tour Salon 2014.

Nie znam innego tego typu portalu
Bran˝a póki co z dystansem przyglà-

Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytetu Łódzkiego organizuje
drugà edycj´ Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Małe te˝ mo˝e byç
pi´kne – potencjał turystyczny miejsc
i obszarów”. Tegoroczna edycja ma na
celu zwrócenie uwagi na atrakcje i produkty turystyczne realizowane w skali
mikro.
Uczestnikiem ogólnopolskiej Olim piady Wiedzy o Turystyce mo˝e byç ka˝ dy uczeƒ szkoły ponadgimnazjalnej
koƒczàcej si´ egzaminem maturalnym,
a tak˝e laureaci wybranych konkursów.
Zainteresowany musi zgłosiç ch´ç
uczestnictwa do dyrektora placówki najpóêniej do połowy listopada. Olimpiada
jest trójstopniowa: I stopieƒ realizowany
jest w szkołach i trwa do 7 listopada,
drugi – etap okr´gowy – do 9 stycznia
2015 r. i realizowany jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódz kiego oraz przedstawicieli bran˝y
turystycznej, a trzeci – etap centralny odb´dzie si´ w dniach 8 do 10 kwietnia
2015 r. FinaliÊci Olimpiady Wiedzy o
Turystyce (30 osób) sà zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje w zawodzie technik
obsługi turystycznej. Laureaci konkursu
b´dà przyjmowani na uczelnie z pomini´ciem post´powania rekrutacyjnego.
www.turyzm.edu.pl. MS

BIURA
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Biura | Itaka wchodzi w nisz´ i oferuje nowe, wyspecjalizowane programy wycieczek

Turystyka aktywna w ofercie Itaki
Biuro podróży Itaka wprowadza nowe
formy wyjazdów do swojego katalogu
Lato 2015. Program opierać się będzie
na szeregu aktywności, takich jak m.in.
pływanie kajakami czy zajęcia z jogi.
Sprzedaż wycieczek touroperator planuje na styczeń.

nowe czy boot campy dla najbardziej
zaawansowanych. W dziale wycieczki
znajdziemy wyjazdy rowerowe, kajakowe, a tak˝e ekstremalnà jazd´ jeepem. A w wyjazdach tematycznych
odnajdà si´ pasjonaci fotografowania
i gotowania.

N

o limits” – to nowa marka Itaki.
Pomysł na nià powstał głównie
z zamiłowania do sportu. „No
limits” ma byç odpowiedzià na coraz
silniejszy trend na kultywowanie
ró˝nego rodzaju zainteresowaƒ. – PostanowiliÊmy wykorzystaç własne
doÊwiadczenia, aby zaproponowaç
wi´cej ni˝ pakiet hotelowy, czy klasyczne zwiedzanie na wycieczkach objazdowych – zaznacza Piotr Henicz,
wiceprezes Itaki. Nowy produkt adresowany jest zarówno do dotychczasowych klientów, jak i osób preferujàcych
aktywny wypoczynek, które do tej pory nie si´gały po katalogi touroperatorów.

Itaka wchodzi w niszę
Organizator intensywnie przygotowuje si´ do wejÊcia na rynek z nowym
produktem. Do tej pory takie usługi
oferowali głównie mali touroperatorzy,
specjalizujàcy si´ w wyjazdach tematycznych. Itaka równie˝ chce wejÊç w t´
nisz´, czego efektem jest powołanie
nowego działu ds. turystyki aktywnej
kierowanego przez Roberta Wójcika
oraz zebranie grupy instruktorów, tre nerów sportowych i fizjoterapeutów. O
ile dzi´ki pakietowaniu dynamicznemu

Przewodnik i bagaż w cenie

Nowy produkt Itaki adresowany jest do klientów preferujących aktywny wypoczynek.

mo˝na znaleêç przelot i nocleg, o tyle
wybranie programu sportowego z trenerem mo˝e byç trudne. Itaka oferowała ju˝ podobne programy, lecz w
ogólnych katalogach. Organizator tym
razem nie chce, by wyjazdy znikn´ły
poÊród innych ofert, stàd pomysł na
powołanie oddzielnej marki.

60 programów!
Dział turystyki aktywnej przygoto wał 60 wyspecjalizowanych programów. Znajdà si´ one w osobnym
katalogu Itaki na sezon lato 2015. Produkt jest bardzo zró˝nicowany, stàd

Agenci | Reiseland wyposa˝a swoje salony sprzeda˝y w reklam´

Sieç biur podró˝y promuje
ofert´ i touroperatorów
Biura należące do niemieckiej sieci
biur podróży Reiseland mogą pochwalić się już nowym modułem reklamowym prezentowanym w witrynach
punktów sprzedaży.

M

owa o konstrukcji przypominajàcej roll-up, która jest podÊwietlona i zadrukowana z dwóch stron.
Biura mogà samodzielnie decydowaç
o wyborze motywu, który ma pomóc w
promowaniu usług turystycznych na
lokalnym rynku, dlatego otrzymały
mo˝liwoÊç wybrania najbardziej pasujàcych layoutów spoÊród materiałów
przygotowanych przez central´.
Wszystkie koncepcje reklamowe
powstały w porozumieniu z touroperatorami. Plan zakłada, ˝e nowe layouty b´dà pojawiały si´ w oknach co
szeÊç tygodni, w ten sposób ka˝dy z
wiodàcych dla sieci Reiseland touro -

peratorów b´dzie mógł zaistnieç w witrynach salonów sprzeda˝y.
Centrala Reiseland pracuje obecnie nad innymi zastosowaniami tych
swoistych słupów ogłoszeniowych. Celem firmy jest bowiem zbudowanie
ÊwiadomoÊci marki Reiseland i zako twiczenie jej na ulicach handlowych.
JednoczeÊnie firma chce uniknàç zamkni´cia si´ na potencjalnych klientów poprzez zbytnià zabudow´ okien
sklepowych, dlatego cz´Êç przestrzeni
ma pozostaç niezagospodarowana tak,
aby przechodzàcy obok mogli zaglàdaç do Êrodka. Reiseland nie planuje
natomiast zamieszczania w witrynach
ekranów telewizyjnych, które sà ostatnio bardzo popularne w innych sieciach zrzeszajàcych niemieckie biura
podró˝y. Analizy wykazały, ˝e roll-upy
sà lepiej widoczne i skuteczniej komunikujà si´ z klientami. EG

te˝ mi´dzy innymi pomysł na nazw´.
Obejmuje on zarówno wczasy, obozy,
ekspedycje, jak i wycieczki tematyczne. MiłoÊnicy surfowania b´dà mogli
zarezerwowaç wyjazd indywidualnie,
lecz pojechaç w grupie innych pasjonatów tego sportu. Uczestnicy wyjaz du b´dà mieli mo˝liwoÊç skorzystania
z kursów surfingu, windsurfingu, kitesurfingu i nurkowania organizowanych przez biuro i cz´sto o wiele
taƒszych ni˝ te oferowane na miejscu.
Itaka oferuje tak˝e obozy sportowe,
zarówno z zaj´ciami dla seniorów, dla
çwiczàcych jog´, jak i obozy triathlo-

Organizatorzy podkreÊlajà, ˝e tego
typu wyjazdy sà bardzo popularne, a
biuro dodatkowo oferuje transport ba ga˝u oraz opiek´ przewodnika. – Przewidziane sà zorganizowane wyjazdy
rowerowe, trekkingowe i mieszane,
gdzie poza programem, zakwaterowaniem i przelotem czy przejazdem gwarantujemy tak˝e, kłopotliwy czasem
transport sprz´tu oraz usługi licencjonowanych przewodników na miejscu –
zaznacza Henicz. Lista pomysłów i
programów jest długa, Itaka proponuje zarówno treking na Teneryf´, jak i
ekspedycj´ w Himalaje. Ceny nie sà
znane, choç najprostsze pakiety majà
nie odbiegaç cenowo od zwykłych wy jazdów wypoczynkowych oferowanych
przez touroperatora.
Zaprezentowanie nowej marki oraz
poczàtek sprzeda˝y przewidziano na
styczeƒ. Dat´ wybrano nie bez powo du, gy˝ touroperatorowi zale˝y, by
oferta wybiła si´ poÊród potoku katalogów na Lato 2015. Itaka wierzy w
nowy produkt „No limits”, a kluczem
do sukcesu ma byç zamiłowanie do
sportu, trend na rozwijanie pasji, doÊwiadczona kadra oraz szeroka oferta
dla turystów. MS

Unia Europejska | Turystyka potrzebuje silniejszego wsparcia polityków

Branża ponad podziałami
Posłowie i przedstawiciele branży lobbują za utworzeniem w Parlamencie Europejskim ponadfrakcyjnej grupy roboczej
ds. turystyki.

P

omysłodawcy to dwoje posłów, Ana-Claudia Tapardel z Rumunii i István
Ujhelyi z W´gier. Politycy sà zgodni co
do tego, ˝e w ten sposób bran˝a, która
generuje wiele miejsc pracy, zostałaby
wsparta na szczeblu politycznym, a to z
kolei przyczyniłoby si´ do jej jeszcze intensywniejszego rozwoju. Na spotkaniu
obecny był tak˝e wiceprzewodniczàcy
Parlamentu Europejskiego, Antonio
Tajani. W czasie zebrania podkreÊlono,
˝e turystyka jest jednà z najwi´kszych sił
nap´dowych gospodarki europejskiej.
Jej udział w PKB Starego Kontynentu
wynosi 9 proc., a˝ 10 proc. zatrudnionych pracuje właÊnie w tej bran˝y. Antonio Tajani podkreÊlał, ˝e turystyka
jest wa˝na dla konkurencyjnoÊci Europy i powinna byç jednym z głównych te-

matów poruszanych na europejskiej
agendzie. – Ka˝dego roku sektor ten
tworzy tysiàce miejsc pracy, a praca
polityczna na rzecz bran˝y w Parlamencie Europejskim nadal nie jest
spójna – dodaje Kent Nyström, prezes
HOTREC, instytucji bran˝owej zrze szajàcej europejski przemysł hotelarski,gastronomiczny i turystyczny.
Nyström uwa˝a, ˝e istnieje potrzeba
stworzenia jednej grupy, b´dàcej ponad obecnà komisjà ds. turystyki, by
zmieniç obecny stan rzeczy. István Ujhelyi zauwa˝a, ˝e wiele pytaƒ politycznych, które majà bezpoÊrednie
oddziaływanie na bran˝´, nie znajduje
si´ w zakresie kompetencyjnym Komisji ds. Transportu i Turystyki.
Stworzenie ponadpartyjnej grupy roboczej wymaga poparcia przynajmniej
trzech frakcji UE. Ostateczna decyzja
na temat utworzenia grupy dedykowanej turystyce b´dzie mogła zostaç podj´ta w grudniu. EG
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samorządy
Członkowie Rady Naczelnej PIT
spotkali się w Uniejowie. W
pierwszej części posiedzenia Tomasz
Dronka z Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi przedstawił walory turystyczne
woj. łódzkiego z uwzględnieniem „zielonej turystyki”, a Bożena Szawłowska
z PIT zaprezentowała idee turystyki
zrównoważonej na przykładzie programu „Travelife”. Następnie uczestnicy
obejrzeli film podsumowujący działania
promocyjne POT, po którym rozpoczęła
się dyskusja z udziałem wiceprezesa
POT Bartłomieja Walasa na temat
turystyki przyjazdowej do Polski.
W drugiej części posiedzenia przedstawione zostały m.in. aktualne informacje dotyczące stanu prac nad ustawą
o TFG, działań w zakresie ochrony
danych osobowych, prac Zespołu ds.
certyfikacji pilotów, rezydentów i animatorów, a także przygotowań do wyjazdowego Forum PIT. MS

Kujawsko-pomorski PIT zwalcza nielegalnych organizatorów
turystyki. Oddział jest pomysłodawcą
strony internetowej, na której będzie
można zgłaszać podejrzane podmioty.
Wpisy, po akceptacji Prezydium otrzymają członkowie PIT. Każdy z nich
będzie mógł wejść na stronę opisać
i udokumentować swoje podejrzenia.
–Treści będą weryfikowane przez Prezydium Izby. Jeśli coś nie będzie jasne,
wyślemy informację z prośbą o doprecyzowanie opinii – zaznacza Jerzy Matuszak, prezes kujawsko-pomorskiego
oddziału PIT. Informacje będą też wysyłane do poszczególnych urzędów marszałkowskich. Strona ma być dostępna
od nowego roku. MS

Pomorski oddział PIT zorganizował
seminarium na temat szarej strefy.
Tematem spotkania było głównie nielegalne organizowane wycieczek szkolnych i pielgrzymek. W dyskusji wzięli
udział członkowie oddziału oraz goście
reprezentujący Kuratorium Oświaty,
Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta
w Gdańsku, a także Urząd Kontroli Skarbowej. W czasie seminarium poruszono
temat kadr obsługujących grupy (przewodnicy i piloci), problem szarej strefy
w turystyce szkolnej oraz religijnej, a także obiektów noclegowych, które używają angielskiej nazwy, np. hostel – przez co
nie podlegają kategoryzacji. – Przedstawiciel kuratorium zobowiązał się informować szkoły o zasadach organizowania
wycieczek oraz rozróżnieniu lekcji
w terenie od wycieczki turystycznej.
Również przedstawiciel Urzędu Skarbowego zapowiedział kontrole w tym zakresie – podkreśla Remigiusz Dróżdż, prezes
pomorskiego oddziału PIT. MS
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krótko
Noclegi w polskich górach tańsze
niż przed rokiem. Trivago.pl – serwis porównujący ceny hoteli na całym
świecie, opublikował najnowsze zestawienie średnich cen hoteli, z którego wynika, że w październiku 2014 nocleg w
górach kosztował nawet do 15 proc.
mniej niż rok temu. 284 zł – tyle średnio
trzeba było zapłacić w październiku,
chcąc przenocować w Krynicy Zdroju,
wybierając pokój dwuosobowy typu
standard. To o 15 proc. mniej niż w ubiegłym roku i jednocześnie 12 proc. mniej
w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Atrakcyjnymi cenami kuszą również
inne miejscowości na południu kraju.
O 11 proc. tańsze niż w zeszłym roku są
noclegi na Podhalu w Poroninie, a o
6 proc. – w Wiśle. Droższe pozostały jedynie Zakopane i Szklarska Poręba. AO

Muzeum na Majdanku z nowym
centrum obsługi zwiedzających.
We wrześniu dobiegł końca gruntowny
remont i modernizacja budynku centrum obsługi zwiedzających w muzeum
na terenie byłego niemieckiego obozu
koncentracyjnego. Remont kosztował
ok. 2,5 mln zł. Przez szklaną ścianę
holu przebudowanego budynku widać
teraz cały teren obozu. Wewnątrz urządzono pomieszczenie do prowadzenia
lekcji muzealnych, warsztatów i spotkań. W holu jest ponadto punkt informacyjny i księgarnia, będą tam także
urządzane wystawy. Dawna sala kinowa przebudowana została na audytoryjną, na 80 miejsc. Cały budynek
przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze na remont muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. AO

W Żyrardowie otworzono Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda. Od
10 października można tam zwiedzać
kompletny park maszynowy dawnych zakładów lniarskich. W halach pofabrycznych na terenie dawnego Bielnika
Zakładów Lniarskich można obejrzeć kilkadziesiąt maszyn pracujących niegdyś
w żyrardowskich Zakładach Lniarskich.
Większość z nich pochodzi z lat 70. i 80.
XX w., ale są też znacznie starsze, takie
jak np. wiertarka słupowa z początku
XX w. oraz tokarka pociągowa uproszczona z 1905 r. Miasto nabyło eksponaty
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
Wcześniej zostały one wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa
mazowieckiego. Ekspozycję w nowootwartym Muzeum Lniarstwa uzupełni
stała wystawa. AO

Małopolski kamper znów ruszył w
drogę. Tym razem do krajów base nu Morza Śródziemnego. Ozdobiony
czerwonymi koralami pojazd w 2013 r.
wyruszył w podróż po Europie i zdążył już
odwiedzić większość krajów europej skich, zatrzymując się zarówno w du żych miastach, jak i w mniejszych
miejscowościach. Kamperowi zawsze
towarzyszy stoisko promocyjne, wszystko po to, aby zachęcić przechodzących
ludzi, by podążyli za nim do Małopolski.
Teraz z atrakcjami Małopolski będą się
mogli zapoznać turyści z południa konty nentu. Na stoisku będą rozdawane bezpłatne materiały promocyjne: mapy,
przewodniki turystyczne, w tym dotyczą ce unikalnego Szlaku Architektury Drewnianej. AO
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Małopolska | Pierwsza edycja targów turystyki zimowej w Krakowie rozczarowuje

Targi bez frekwencji, to jak
zima bez śniegu

>> PODYSKUTUJ O TYM
NA FACEBOOKU

Skromna liczba wystawców
i niewielkie zainteresowanie krakowian
nie wróżą dobrze nowej imprezie
targowej.

W

edług danych Polskiego Zwiàzku Narciarskiego 2,5 mln osób
w Polsce uprawia sporty zimowe, a grono to stale si´ powi´ksza.
Potencjalni turyÊci korzystajàcy z wypoczynku zimà to osoby, których oczekiwania profesjonalnej i ciekawej oferty
zimowych wakacji miała w zało˝eniu
spełniç I edycja Targów Turystyki Zimowej Winter Travel, połàczonych z
Targami Wyposa˝enia Stacji Narciarskich i OÊrodków Sportów Zimowych
Infrasnow. Uczestnicy Winter Travel
mieli poczuç prawdziwy klimat zimy.
Zamiast tego chłodem wiało mi´dzy
stoiskami wystawców, którzy praktycznie nie mieli komu prezentowaç swojej
oferty.

Brak chętnych na karnet narciarski
Organizatorzy przygotowali dla
zwiedzajàcych dodatkowy bonus.
Pierwsze tysiàc osób przy zakupie biletu otrzymało kart´ e-skipass, upowa˝niajàcà do zni˝ki w jednej z oÊmiu stacji
narciarskich zrzeszonych w programie
BeskidSkiPass. Karnetów nie zabrakło
do koƒca trzydniowej imprezy. Ryszard
Szaroma, kierownik biura Małopolskiego Operatora Integracji Turystycznej, realizujàcego projekt Beskidzkiej
Karty był zawiedziony. – MyÊlałem, ˝e
b´dzie wi´cej stacji narciarskich, przecie˝ zało˝eniem targów była prezentacja tych wszystkich oÊrodków. Nie
widz´ przyszłoÊci dla Winter Travel, jeÊli organizatorzy nie postawià mocniej
na reklam´ i Êciàgni´cie ludzi z bran˝y
okołonarciarskiej, by zadziałał tzw.
efekt Ênie˝nej kuli. Wzorcem mogà byç
targi zimowe w Insbrucku, ale dla
Krakowa to daleka droga i na razie całkowicie nieuprawnione porównanie
– dodawał Szaroma.

Nieudany debiut
Ewa Baranowska ze stadniny koni
huculskich „Gładyszów” w Beskidzie
Niskim po raz pierwszy zdecydowała
si´ na indywidualne uczestnictwo w targach turystycznych. – Do tej pory pojawialiÊmy si´ na takich imprezach
wspólnie z regionami, stowarzyszeniami z Gorlic i okolic. Skuszeni zimowym

Paweł Mierniczak: Organizacja targów przez MOT to rodzaj eksperymentu i sposób na zdobycie doświadczenia w tej materii.

antura˝em postawiliÊmy na Kraków, bo
zimà robimy kuligi, w pobli˝u naszego
oÊrodka znajdujà si´ wyciàgi narciarskie. Niestety, Winter Travel to nasz
stracony czas i pieniàdze. Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej tłumaczył, ˝e
organizacja targów przez MOT to rodzaj eksperymentu i sposób na zdobycie doÊwiadczenia w tej materii. –
Małopolska to miejsce, gdzie bije serce
zimowej oferty. Posiadamy najszerszà,
ciàgle rozwijajàcà si´ infrastruktur´ turystyki zimowej, stàd pomysł na wyjÊcie
do bran˝y z imprezà, z zało˝enia majàcà wypełniç luk´ w targowej ofercie.

Koralem przez Europę – bez Europy!
Na razie mi´dzynarodowy charakter Winter Travel to Êpiew przyszłoÊci.
Na targi udało si´ Êciàgnàç jedynie
przedstawicieli Słowacji i Czech.
Stoisko Słowaków robiło wra˝enie.
Szesnastu wystawców reprezentujàcych
najwa˝niejsze oÊrodki narciarskie, kompleksy termalne, malownicze zamki i re giony winiarskie miało mnóstwo
propozycji dla polskich turystów, ciekawych nowoÊci zimowej oferty 2014/15.
Jan Bošnoviç, dyrektor Narodowego
Centrum Turystyki Słowackiej nie krył
rozczarowania frekwencjà i roz˝alenia
nad sposobem organizacji imprezy.
– My z naszej strony zaprosiliÊmy najmocniejszy skład, a ze strony organizatorów nie widzimy takiej determinacji.
Nie ma informacji np. w centrach han-

dlowych Krakowa, ˝e te targi si´ odby wajà. Marketing generalnie zawiódł. To
najsłabsze targi, jakie widziałem w Polsce od 20 lat. JesteÊmy tutaj pierwszy
i ostatni raz. Szkoda, bo my si´ nastawiamy na turystyk´ zimowà i nie mamy
jej gdzie promowaç w Polsce – dodawał.

„Zimówka” żądna promocji
Czy wobec tego jest szansa na organizacyjnà rehabilitacj´ i kolejnà edycj´
zimowych targów? Cz´Êç wystawców
dała imprezie kredyt zaufania. – Na
pewno zainteresowanie jest mniejsze
ni˝ oczekiwaliÊmy, ale mamy ÊwiadomoÊç, ˝e to pierwsze targi i poczàtki bywajà trudne – mówił Jerzy Bobrowski
z BP Junior z Białegostoku na stoisku
Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
– Warto powalczyç o turyst´ z Małopolski, który przyje˝d˝a w region Puszczy
Białowieskiej rzadziej ni˝ turysta z Mazowsza, ale za to zostaje na dłu˝ej – wyjaÊniał Bobrowski. – Zdecydowanie
takie targi sà potrzebne. JeÊli chodzi o
lokalizacj´ w Krakowie, skàd blisko w
góry, pomysł jest trafiony, ogólna idea
te˝, ale trzeba popracowaç nad formułà – wymieniała Katarzyna Kossakowska z Alptur, polskiego oddziału biura
specjalizujàcego si´ w sprzeda˝y oferty
zimowej w Bad Gastein w Austrii. Wtórowała jej Magdalena Słowik z nowo
otwartego Rodzinnego OÊrodka Narciarskiego Czorsztyn -Ski w Kluszkowcach w Pieninach. – Targi turystyki
zimowej majà sens. Mamy tyle pi´knych

tras narciarskich i obiektów w Polsce,
trzeba je pokazywaç. Jest popyt, ludzie
b´dà wyje˝d˝aç i powinni wiedzieç,
gdzie warto sp´dziç czas zimà.

Kraków nie ma szczęścia do targów
Od czasu upadku Krakowskiego Salonu Turystycznego w mieÊcie Kraka
brakuje wydarzeƒ promujàcych turystyk´ na t´ skal´. Organizatorzy nie
ukrywali, ˝e targi z zimowà ofertà miały byç samo nap´dzajàcà si´ maszynkà
przed olimpiadà 2022. – Idea Winter
Travel wyrosła w prostej linii z myÊlenia o imprezach zimowych rozgrywanych w Małopolsce – akcentował
Leszek Zegzda, prezes MOT. – Kiedy
ten pomysł upadł, powiedzieliÊmy w
MOT, ˝e nie odpuszczamy. Musimy
powalczyç o rozwój tej turystyki, by
nasz region kojarzył si´ z wypoczyn kiem zimowym – podkreÊlał prezes.
Czy Winter Travel to efemeryda w
ofercie targów bran˝owych, czy w nowoczesnej hali Expo spotkamy si´ za
rok na podobnej imprezie? Negatywny wynik referendum dotyczàcego
kwestii staraƒ Krakowa o organizacj´
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w
2022 r. pokazał, ˝e krakowianie nie
chcà igrzysk i byç mo˝e nie potrzebujà
targów turystycznych. JK
26-28 września, I Targi Turystyki Zimowej
Winter Travel i Wyposażenia Stacji Narciarskich i Ośrodków Sportów Zimowych Infrasnow, Kraków

Dolny Śląsk | Nowa inicjatywa ma poprawiç jakoÊç produktów turystycznych w regionie

Powstał karkonosko-izerski klaster turystyczny
Przedsiębiorcy turystyczni z Dolnego
Śląska powołali do życia klaster, aby
wspierać promocję i rozwój turystyki
w regionie. Ich działania mają się przyczynić głównie do przyciągnięcia większej liczby turystów z Niemiec.

W

trakcie konferencji „Turystyka nieodkryta” zorganizowanej przez
Karkonoskà Agencj´ Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze 9 paêdziernika została uroczyÊcie podpisana
umowa o powołaniu Karkonosko -Izer skiego Klastra Turystycznego. – Jest to
nowa inicjatywa gestorów turystycznych,
której celem nadrz´dnym jest optymalne zagospodarowanie turystyczne regio nu karkonosko -izerskiego. Uwa˝amy, ˝e

winno to byç najistotniejszym elementem rozwoju gospodarczego regionu.
Do współpracy udało si´ pozyskaç praktyków, czyli gestorów turystyki, naukow ców z Akademii Ekonomicznej w
Jeleniej Górze oraz uzyskaç wsparcie
Starostwa Powiatowego i Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego – mówi
Krzysztof Korzeƒ, właÊciciel biura podró˝y Discover Silesia i jeden z inicjatorów klastra. Jak wyjaÊnia, jednym z
najwa˝niejszych zadaƒ, jakie stawiajà
przed sobà zrzeszeni przedsi´biorcy jest
wypracowanie i realizacja wspólnej strategii promocji regionu w oparciu o jego
walory przyrodnicze, krajobrazowe,
kulturalne, architektoniczne oraz jego
unikalne dziedzictwo kulturowo-histo -

ryczne. – Chcemy tworzyç nowe, innowacyjne produkty turystyczne zwi´kszajàce ruch turystyczny w naszym regionie
– dodaje Robert Futerhendler, właÊciciel hotelu Caspar i inicjator Karkonoskiego Festiwalu Âwiatła.
Członkowie klastra b´dà tak˝e dà˝yç
do podwy˝szenia poziomu i jakoÊci
usług turystycznych w regionie oraz prowadziç lobbing na rzecz poprawy połàczeƒ komunikacyjnych z Niemcami. To
właÊnie na turystach zza zachodniej granicy zale˝y im najbardziej. Ârodki na realizacj´ wszystkich celów majà byç
wykładane bezpoÊrednio przez zrzeszonych przedsi´biorców, jak równie˝ pozyskiwane z bud˝etów promocyjnych
gmin i programów unijnych. Ju˝ przed

oficjalnym utworzeniem klastra karkonosko-izerskiego przedsi´biorcom udało si´ uzyskaç wsparcie finansowe z
Urz´du Marszałkowskiego Województwa DolnoÊlàskiego na prowadzenie
prac informacyjnych i promocyjnych.
Udało si´ ju˝ tak˝e wydaç map´ atrakcji turystycznych regionu. Teraz członkowie klastra liczà na przystàpienie
kolejnych firm, które b´dà chciały podnosiç jakoÊç turystyki w na Dolnym Âlàsku. WÊród członków – zało˝ycieli
oprócz wymienionych wy˝ej firm i instytucji znalazły si´: Instytut Gospodarki
Turystycznej, Hotel Artus z Karpacza,
Hotel Caspar z Jeleniej Góry, Pałac
Wojanów, Villa Nova oraz Huta Julia
z Piechowic. AO
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Trendy | Klienci wcale nie potrzebujà asysty w drodze do hotelowego pokoju

Samodzielni klienci generują nowy zakres usług
Amerykańscy hotelarze odkryli nową
grupę docelową, w której potrzeby nie
jest tak łatwo utrafić. Mowa o IGI.

I

GI to skrót od angielskiego „I got
it”, co w zale˝noÊci od kontekstu,
mo˝na tłumaczyç jak „rozumiem”,
„poradz´ sobie”, „tak, wiem”. Termin
ten, stworzony przez hotel Langham
Place Fifth Avenue, ma okreÊlaç osoby nieoczekujàce od luksusowych
oÊrodków a˝ tak wiele uwagi, jakby
mened˝erom tych˝e mogło si´ wyda waç. Analiza ankiet badajàcych satysfakcj´ klientów pokazała, ˝e wiele z
oferowanych usług nie było co prawda
krytykowanych, ale tak˝e nie doczekało si´ zbyt wielu pochwał. Klienci nie
zawsze oczekujà, aby zabraç ich walizk´ do pokoju, wr´cz przeciwnie, taka
oferta mo˝e spotkaç si´ z negatywnymi odczuciami, jeÊli klient b´dzie musiał czekaç choçby chwil´ na
hotelowego boya. GoÊcie wcale nie
oczekujà tak˝e, by pracownik pokazywał im, jak obsługiwaç klimatyzacj´,
czy telewizor. Z drugiej jednak strony,
w momencie, kiedy goÊç nie b´dzie w
stanie samodzielnie poradziç sobie z
urzàdzeniami w pokoju, ch´tnie z takiej pomocy skorzysta.
Dyrektor generalny hotelu Langham Place, Francois -Olivier Luiggi
twierdzi w rozmowie z „Travel Weekly”, ˝e liczba goÊci, których mo˝na
okreÊliç mianem IGI stale roÊnie.
To właÊnie oni stanowià dla luksusowych obiektów niemałe wyzwanie.
– Kiedy widzisz całujàcych si´ nowo˝eƒców, nie mo˝esz nic zepsuç. Kiedy
jednak przyje˝d˝a rodzina, zazwyczaj
oczekuje pomocy z baga˝ami. Musisz
otworzyç im drzwi, zanim jeszcze sa-

Transport

Lufthansa
na wspólnej
platformie
Grupa Lufthansa chce ujednolicić systemy rezerwacyjne dla wszystkich przewoźników należących do firmy.

W

ramach programu oszcz´dnoÊciowego Score, stworzono projekt o
nazwie Airline.com, dzi´ki któremu ma
powstaç platforma rezerwacyjna dla
wszystkich przewoêników nale˝àcych
do koncernu. W ten sposób proces rezerwacji biletów lotniczych zostanie
znaczàco uproszczony, ponadto mo˝liwe b´dzie łàczenie rejsów poszczególnych przewoêników. W praktyce
oznacza to, ˝e pasa˝er b´dzie mógł polecieç w dane miejsce na pokładzie jednej linii, po czym wróciç, korzystajàc z
usług innej, a to wszystko w ramach
usług Êwiadczonych przez jednà grup´
kapitałowà.
Obecnie klienci, którzy kupujà bilety on -line na stronie poszczególnych
linii lotniczych mogà, za wyłàczeniem
lotów współrealizowanych na podstawie
umów codeshare, zarezerwowaç rejsy
tylko jednego z przewoêników b´dàcych
w Grupie Lufthansa (Germanwings,
Lufthansa, Austrian i Swiss). Projekt zakłada, ˝e w przyszłoÊci rezerwacje prze lotów na pokładzie jednej linii b´dà
mogły byç dokonywane tak˝e na stronie
innej linii lotniczej Grupy. Loty, które
dziÊ mo˝na kupiç za poÊrednictwem
systemów rezerwacyjnych w biurach po dró˝y, b´dà w przyszłoÊci zakładane samodzielnie przez klienta. EG

mochód w ogóle si´ zatrzyma. To właÊnie po to (goÊcie ci) przyje˝d˝ajà do
pi´ciogwiazdkowego hotelu – mówi
dyrektor. Luiggi wspomina, ˝e jeden
z boyów hotelowych powiedział, i˝
pracownicy nazywajà tego typu goÊci
IGI, bo za ka˝dym razem, kiedy coÊ
im oferujà, turyÊci odpowiadajà „I got
it”. Wyzwaniem, jakie hotelarz posta-

wił przed załogà, było stworzenie programu, który sprawiłby, ˝e klienci powiedzà zwyczajnie, „tak, potrzebuj´
tego”. Na liÊcie znalazły si´ takie usługi, jak elastyczny check-in i check-out,
czy darmowe prasowanie ubraƒ do
pi´ciu sztuk. Dyrektor twierdzi, ˝e
prasowanie okazało si´ jednà z najbardziej po˝àdanych usług wÊród biz-

nesowych klientów IGI. Du˝ym powodzeniem cieszy si´ tak˝e mo˝liwoÊç
skorzystania z mycia i suszenia włosów w salonie wÊród osób, które ch´tnie korzystajà z siłowni. Według szefa
Langham Place, IGIs du˝o podró˝ujà,
a okreÊlenie to Êwietnie odnosi si´ do
klientów ze wszystkich grup wiekowych.

Zastosowana praktyka wydaje si´
byç skuteczna, o czym Êwiadczy poziom wykorzystania miejsc hotelowych. Jak twierdzi dyrektor Luiggi,
mi´dzy poniedziałkiem a Êrodà
wszystkie pokoje sà zarezerwowane.
A to najlepszy dowód na satysfakcj´
klientów, którzy ch´tnie wracajà do
hotelu. EG
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Konkurs | Wyniki konkursu na najlepsze publikacje promocyjne

Projekty użyteczne i przejrzyste
Rozstrzygnięcie konkursu Róża Regionów przygotowanego przez redakcję
„Wiadomości Turystycznych” odbyło się
w Wyższej Szkole Turystyki i Języków
Obcych w Warszawie. Jurorzy zdecydowali, która z tegorocznych publikacji najlepiej promuje swój region.

Katarzyna Kęcka

D

o konkursu zostało zgłoszonych
99 projektów. W tym znalazło si´
81 prospektów promocyjnych i 18
aplikacji mobilnych, po raz pierwszy
uwzgl´dnianych w tym wyborze. Ocenie
podlegały: kontekst specjalistyczny,
czyli skuteczna forma prezentacji potencjału regionu, estetyka i zawartoÊç.
W ramach łàcznej punktacji znalazły
si´ te˝: ocena specjalistyczna i subiektywna opinia konsumencka. Do konkursu ponownie zgłosili si´ uczestnicy
poprzednich edycji. Pojawili si´ te˝ nowi kandydaci ubiegajàcy si´ o wyró˝nienie Ró˝a Regionów. Podczas
wybierania folderów, projektów specjalnych i serii wydawniczych nastàpiła
wymiana poglàdów dotyczàca spodziewanego kształtu optymalnej publikacji.
Alicja Dàbrowska z „Gazety Wybor czej” uznała, ˝e ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç form i treÊci wskazane byłoby
stworzenie wi´kszej liczby sekcji. – To
jest istotna kwestia przy ocenieniu wyró˝niajàcych si´, bardziej rozbudowa nych kompozycji – podkreÊliła. – Poza
tym dla mnie istotne jest spełnienie kryterium u˝ytecznoÊci. Dobra forma musi byç czytelna, najlepszy byłby du˝y
druk. Wa˝ny jest te˝ sam opis, a kluczowà sprawà jest dost´pnoÊç. PowinniÊmy
mieç informacj´, gdzie mo˝na dostaç
takie foldery – dodała.

Kreatywne koncepcje
Projekty specjalne uwa˝nie analizo wał dr Włodzimierz Banasik, prodziekan WSTiJO Za najbardziej godny
uwagi uznał projekt przygotowany
przez gmin´ Radom. – Taka praca powinna si´ czymÊ wyró˝niaç, byç skierowana do konkretnego odbiorcy –
podkreÊlił. Jurorzy z uwagà przyglàdali
si´ nietypowym projektom. Gminy
przygotowały mapy, periodyki przeznaczone dla dzieci, prezentacje multimedialne. Niektórzy członkowie kapituły

skupili si´ na formie, dla innych, przy
prezentacji walorów regionu, bardziej
istotna była zawartoÊç merytoryczna.
Dla dr. Ryszarda Kajzera, reprezentujàcego Akademi´ Sztuk Pi´knych w
Warszawie, na uwag´ zasługiwała oryginalna koncepcja przy stworzeniu albumu gminy Wielgie. Przedstawione w
niej stare fotografie uznał za bardzo
kreatywnà form´ realizacji tematu. Inni
oceniajàcy równie˝ mieli swoich faworytów. Dla Dawida Górskiego, reprezentujàcego Mi´dzynarodowe Targi
Poznaƒskie, najbardziej interesujàca była seria Mazowsze. – Vademecum jest
wyczerpujàce, nie wyglàda jak biuletyn,
swoim wyglàdem przypomina ksià˝k´.
Mnie przyciàga prostota szaty graficznej – oceniał.

Finalne wnioski
Wydania albumowe, pomimo wyso kiej jakoÊci artystycznej, zostały zakwalifikowane jako inicjatywa mało
przydatna w codziennym u˝ytkowaniu.
Nie spełniały kryterium funkcjonalnej
broszury turystycznej, dlatego pod tym
wzgl´dem nie zostały wysoko ocenione.
– Moim zdaniem lepszym rozwiàzaniem byłoby wi´ksze skupienie si´ na
współczesnoÊci ni˝ historycznej relacji
przy tworzeniu takich materiałów promocyjnych – stwierdziła Alicja Dàbrowska. Wybór był trudny, gdy˝ ka˝dy
periodyk odznaczał si´ dbałoÊcià o wysokà jakoÊç proponowanego produktu.
Omawiane publikacje, po podsumowujàcej analizie ró˝niły si´ czasem minimalnie w przedstawionej punktacji –
podsumowała Dàbrowska.

Przyszłościowe rozwiązania
Michał Szydlik z Agencji Reklamowej Czart oceniał pod wzgl´dem
technicznym aplikacje mobilne. Na potrzeby konkursu dokonał ekspertyzy
przedstawionych zgłoszeƒ promujàcych
turystyk´ przy zastosowaniu najnowszych technologii. Pierwsze miejsce
przyznał miejskiej aplikacji mobilnej
Torunia. – Ten projekt jest wart uwagi
ze wzgl´du na spójnà szat´ graficznà,
łatwà w obsłudze nawigacj´ i kompletnà
baz´ danych. Poza tym, ta aplikacja pozwala u˝ytkownikom dzieliç si´ informacjami za poÊrednictwem mediów
społecznoÊciowych. Istotnà sprawà jest

Zgłoszone projekty
oceniała kapituła

dr Włodzimierz
Banasik, prodziekan
WSTiJO
Przy ocenie takich publikacji kieruję się przeważnie dwoma czynnikami:
treścią i formą wydania.
Informator powinien być
przede wszystkim użyteczny. Nie powinien zawierać za dużo zdjęć,
w takich prospektach liczą się konkretne informacje. Format powinien być odpowiedni,
tak by można było zabrać go ze sobą na wycieczkę, np. kieszonkowy na szlak rowerowy.
Dyskwalifikuje go zbyt gruby papier i zbyt duży rozmiar. Wydania albumowe, pomimo wielu swoich walorów estetycznych, nadają się
raczej na prezent niż do codziennego użytku.

Alicja Dąbrowska,
„Gazeta Wyborcza”
Za ważne i pozytywne
zjawisko uważam promo cję małych powiatów.
Doceniane są mniej odkryte skarby krajobrazowe
i kulturowe. Wzrasta
świadomość, jak kluczo wą kwestią jest popularyzacja, do tej pory mało znanych miejsc. Poddając analizie poprzednie
lata, zauważalne jest odchodzenie od broszurek,
które nie miały waloru poznawczego. Uważam,
że większą wartość mają publikacje bardziej dopracowane. Trudną sprawą jest kwestia, jakimi
kryteriami się kierować w momencie przygotowywania takich informacji. Ja osobiście jestem
zwolennikiem przewodników kulinarnych.

Zbigniew Frączyk,
prezes Forum ROT
Poziom
nadesłanych
zgłoszeń oceniam jako
podobny w porównaniu z
poprzednimi latami. Uważam, że dobrze by było,
gdyby publikacje były
przygotowywane przez
fachowców. Zarówno pod względem merytorycznym, jak i odnośnie samej formy. Publikacje powinny cechować się dużą dbałością o
spójny przekaz, właściwie przygotowany, tak
by turysta otrzymał produkt wysokiej jakości.
Niepokojące jest to, że tendencja promocji lokalnych produktów nie uległa wzrostowi. Na
tym niewątpliwie powinni się skupić odpowiedzialni za przygotowywanie folderów.

Dawid Górski,
Tour Salon MTP
Do Polski przybywa coraz więcej turystów z zagranicy, dlatego ważne
jest uwzględnienie tego
w prezentacji swojej
oferty. Uważam, że w
miarę możliwości, potrzebną rzeczą byłoby przygotowywanie folderów w osobnej wersji w języku
angielskim. Pod tym względem, oferta z roku na rok jest coraz lepsza, lecz nadal trzeba
pamiętać o tym aspekcie. Także istotną rzeczą jest zamieszczenie informacji o noclegach w tego typu publikacjach. Turyści,
dzięki temu otrzymają wiele kluczowych
wiadomości zebranych w jednym miejscu.

dr Ryszard Kajzer, ASP
Przy pracy nad folderami
priorytetem jest rzeczowość w przedstawieniu
regionu, a nie sztuczne
udziwnianie formy. Pozytywną kwestią jest fakt,
że każda, nawet najmniejsza miejscowość,
ma szansę zaistnieć w świadomości turystycznej, dzięki dobrze przeprowadzonej akcji
promocyjnej. Interesujący informator może
w skuteczny sposób zachęcić do zapoznania
się z walorami dotąd nieznanego obszaru. Z
kolei przy projektach specjalnych istotna jest
duża precyzja przy określaniu grupy odbiorców. Takie przedsięwzięcia powinny być
mocno skonkretyzowane.

Paweł Lewandowski,
Polska Organizacja
Turystyczna
Poziom wydawniczy jest
coraz wyższy, foldery
mają coraz lepsze zdjęcia. Uważam jednak, że
potrzebne jest wypracowanie odpowiedniej polityki względem danego regionu. Ważne jest
tu dążenie do stworzenia uniwersalnego katalogu, bardziej jednolitego wzoru. Dzięki temu,
nawet na targach międzynarodowych polskie
marki będą od razu rozpoznawane. Unifikacja
jest tym kierunkiem, w którym powinni dążyć
przygotowujący takie broszury. W tej chwili
uważam, że poszczególne oferty są zbyt różnorodne.

Michał Szydlik,
Agencja Reklamowa
Czart
Oceniając aplikacje mobilne, skupiłem się przede
wszystkim na weryfikacji
funkcjonalności, elementach graficznych, analizie
stopnia interakcji, obciążeniu systemu mobilnego oraz przydatności w
trybie offline. Oczywiście, istotną sprawą było oszacowanie czy przygotowane propozycje
zrealizowały założony cel. Poziom zgłoszonych
projektów uważam za wyrównany i detale
zdecydowały o wygranej. Zdecydowana
większość aplikacji spełniała funkcję użytkową. Różniły się głównie stopniem nadmiernej
eksploatacji systemów mobilnych.

Jagoda Walczak,
„Wiadomości
Turystyczne”
W tym roku pojawiło się
dużo projektów specjalnych, więc zauważalna
jest tendencja do próby
dotarcia do bardziej
skonkretyzowanej grupy
odbiorców. Uczestnicy z poprzednich edycji
kolejny raz biorą udział w konkursie. Regiony
starają się jakoś wyróżnić, widać kreatywność w podejściu do tematu. Oprócz samych
folderów i map, przyszłość widzę w aplikacjach mobilnych. Ważne jest uwzględnianie
znaczenia technologii i przewidywanie kierunku, w jakim w przyszłości pójdzie rozwój pozyskiwania informacji turystycznych.

tak˝e mo˝liwoÊç korzystania z niej nawet w momencie, gdy turysta znajduje
si´ poza zasi´giem sieci – podkreÊlił.
Kreatywne podejÊcie do tematu sprawia, ˝e wzrasta konkurencyjnoÊç pol skiej oferty na tle tej przygotowywanej
przez zagraniczne przedsi´biorstwa.
Członkowie kapituły ocenili, ˝e pojawiły si´ naprawd´ interesujàce projekty,
godne uwagi. Nowatorskie pomysły i innowacyjne rozwiàzania sà właÊciwym
kierunkiem dla rozwoju promocji regionów w tym zakresie.

Nagrodzone foldery, serie, projekty specjalne i aplikacje mobilne
FOLDERY
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego – Visit Łódzkie. Oferty turystyczne
Folder skierowany jest do organizatorów turystyki i grup
zorganizowanych. Zawiera
wykaz certyfikowanych pro duktów regionalnych i certy fikowanych punktów
informacji turystycznej.
Emilia Słomska

Gmina Miasta Radomia. Spacerkiem po Radomiu
Publikacja została przygotowana
dla turystów krajowych, jak i za granicznych. W tym celu zostało
opracowanych 5 wersji języko wych: angielska, francuska, niemiecka, rosyjska i polska.
Wydanie zawiera także mapę
z zaznaczonymi miejscami, które
mogą interesować zwiedzają cych.
Mirosław Paluch

SERIE WYDAWNICZE
Powiat Gnieźnieński – Tu powstała Polska
Seria wydawnicza została poświęcona popularyzacji niepo wtarzalnych walorów
historycznych Wielkopolski. Został tu uwypuklony aspekt genezy Polski. Promowaliśmy
także turystykę aktywną: jazdę
konną, na rowerze. Agnieszka
Rzempała-Chmielewska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachod niopomorskiego Zachodniopomorski Szlak Że glarski, Zachodniopomorska Kraina Wodna, (...)
Nasza seria wydawnicza została podzielona względem
konkretnych grup docelowych odbiorców. Skupiliśmy
się na promowaniu turystyki
aktywnej i walorów przyrodniczych naszego regionu.
Magdalena Bulikowska

PROJEKTY SPECJALNE
Gmina Śrem – Legendy Śremskie na wesoło
Rok 2013 to 760-te urodziny
Śremu. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć legendy śremskie, które
przekazywane przetrwały
do dziś. Przygotowaliśmy
je w wersji żartobliwej opatrzone są interesującymi ilustracjami. Adrian Wartecki

Polskie Wydawnictwa ReklamoweChełmińsko – Dobrzyński Szlak Turystyczny
Przewodnik był pisany przez specjali stów, współpracowaliśmy z etnologiem
by zawartość zyskała rzetelne opracowanie. Innowacją jest autorski pomysł
skanowania 2D, czyli powiązanie aplikacji z przewodnikiem. Dzięki temu możemy zobaczyć modele 3D zamków,
animacje, obejrzeć filmiki i posłuchać
odgłosów, jakie wydaje np. kumak.
Michalina Dynasińska

APLIKACJE MOBILNE
Gmina Miasta Toruń – Miejska aplikacja
mobilna

Realizując koncepcję nowoczesnego przewodnika skupiliśmy się na funkcjonalności. Ważna była dla nas łatwość
obsługi aplikacji i aktualizacja bazy danych, w tym kompletowanie potrzebnych wiadomości. Naszym celem było
stworzenie takiego programu, by turyści korzystający z niego nie musieli wpisywać wielokrotnie poszukiwanych treści. Aplikacja zawiera użyteczne informacje, takie jak
rozkłady jazdy komunikacji, komunikaty ze stacji meteorologicznej.
Mariusz Szefera

>> LISTA WYRÓŻNIONYCH na
www.wiadomosciturystyczne.pl
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Biała Podlaska – starostwo
powiatowe, Przyroda Ziemi
Bialskiej

Gmina Bychawa, Szlak rowerowy Doliną Kosarzewski

Gmina Miastko,
Miastko-Brama do Natury

Gmina Nowy Tomyśl,
Nowotomyski szlak
turystyczno-historyczny

Gmina Nowy Tomyśl,
Przystanek Wikli
– Nowy Tomyśl

Miasto Bielsko-Biała, Urząd
Miejski w Bielsku-Białej,
10 przygód w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała, UM w
Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
– tak dobrze nam razem

Miasto Bielsko-Biała, Urząd
Miejski w Bielsku-Białej,
Kultura. Bielsko-Biała

Powiat Radzyński, Szlak historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdecznościprzewodnik turystyczny

FOLDERY

Biała Podlaska – starostwo
powiatowe, Nadbużańskie
Krajobrazy Powiatu Bialskiego

Gorczańska Organizacja
Turystyczna, Przewodnik po
małopolskich winnicach

Lokalna Grupa Działania
„Kraina Wielkiego Łuku
Warty”

Lokalna Grupa DziałaniaPrzyjazne Mazowsze,
Przyroda Ziemi Bialskiej

Powiat Średzki, Średzka Kolej
Powiatowa zaprasza w podróż z nutką nostalgii

Sądecka Organizacja
Turystyczna, Małopolska
wieś dla seniorów

Starostwo Powiatowe w
Malborku, Powiat MalborskiŻuławskie Pejzaże

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Folder informacyjny o powiecie
nowotomyskim

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Powiat Nowotomyski w grafikach
Zdzisława Połącarza

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,
Przewodnik Rowerowy. 400
km szlaków rowerowych na
południe od Warszawy

Biała Podlaska- starostwo
powiatowe, mapa Powiat
Bialski

Bydgoskie Centrum
Informacji, Bydgoszcz
– Przewodnik

Gmina Ciasna, 15 lat Młodzie żowej Orkiestry Dętej, 10 lat
Mażoretek Copacabana

Gmina Gryfów Śląski, Gryfów
nabiera kolorów – film
promocyjny

Gmina i Miasto Lwówek
Śląski, Agaty z Płóczek Górne

Lokalna Grupa Działania
„Kraina Wielkiego Łuku
Warty", Wielki Łuk Warty

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak", Kolorowanka „Nieziemskie atrakcje na Owocowym
Szlaku Międzygalaktyczny przewodnik Turystyczny” + słuchowisko „Tryt, wakacje i Emil z
Emilcina”

Malbork Welcome CenterCentrum Turystyki w
Malborku, Malbork – Jeden
dzień to za mało

Miasto i Gmina PiwnicznaZdrój, Kraina Popradem
opasana

Powiat Kluczborski, Powiat
Kluczborski – Stąd Jesteśmy

Powiat Nowodworski, Perły
Powiatu Nowodworskiego

Starostwo Powiatowe
w Gorlicach, Polski Liwiusz

Starostwo Powiatowe
w Kłodzku, Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim – oferta
turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Paszport
Turystyczny Województwa
Mazowieckiego

Urząd Miejski w Nowym
Mieście Lubawskim, Poznaj
Nowe! Nowomiejski
Paszport Turystyczny

Urząd Miejski w Nowym
Mieście Lubawskim, Kronika
zatrzymanego czasu – Nowe
Miasto Lubawskie w latach
1939–1956

Bydgoskie Centrum Informacji,
Strzała Łuczniczki

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Legendy
Lubelskie -zbiór komiksów

Mazowiecki Instytut Kultury,
Tradycja Mazowsza.
Przewodniki Subiektywne

Powiat Limanowski, Seria
przewodników po atrakcjach
turystycznych Powiatu Lima nowskiego i Dolnego Kubina

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, Przewodniki
"Odkrywaj Sądeckie i naszych
słowackich sąsiadów"

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Szlakiem
Granitu”, Katalog Smaków
na Granitowym Szlaku

Stowarzyszenie Podziemne
Trasy Turystyczne Polski,
Podziemne Trasy Turystyczne
Polski

Śląska Organizacja
Turystyczna, Śląskie.
Przewodnik turystyczny

Thermaleo Sp. z o.o., Polski
Region Pieniny

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna, Seria
wydawnictw „Wielka
Pętla Wielkopolski"

Gmina i Miasto Krajenka,
Szlakiem Księżnej Anny

Gmina Miasto Oświęcim,
Oświęcim – Miasto Pokoju

Gmina – Miasto Płock, Aplikacja
mobilna Personal Audio Guide z
audioprzewodnikiem po Płocku

Gmina Miejska Starogard Gdański, Multimedialny przewodnik
po Starogardzie Gdańskim

Gmina Strzelce Krajeńskie,
Aplikacja Mobilna

Miasto Bielsko–Biała – Urząd
Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko–Biała – szlakiem czarnej ręki

Miasto Gliwice, Mobilne
Gliwice

Miasto Leszno, Leszno.
Przewodnik Miejski

Miasto Szczecin, Visit
Szczecin – oficjalny mobilny
przewodnik po Szczecinie

Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP,
SPAcer

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Dolina Drwęcy”,
Chełmińsko -Dobrzyński
Szlak Turystyczny

Tarnowska Organizacja
Turystyczna,
Aplikacja Mobilna smartSAD

Warmińsko-Mazurska Regionalna
Organizacja Turystyczna, Aplikacja
na urządzenia mobilne do indywidualnego zwiedzania regionu
Warmii i Mazur „my-guide”

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna, Wielka Pętla
Wielkopolski

Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty, Aplikacja
Mobilna Dorzecza Parsęty

Starostwo Powiatowe w No wym Sączu, Aplikacja na urzą dzenia mobilne „Sądeckie 4U"

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
„Centrum”, Dziedzictwo stołuwędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych
grup działania

Urząd Miasta Krakowa, Wydział
Informacji, Turystyki i Promocji
Miasta, Szlaki rowerowe na terenie Lokalnych Grup Działania
Centrum i Polcentrum

Urząd Miejski w Dąbrowie
Białostockiej, Gminy Górnej
Biebrzy

Urząd Miejski w Józefowie,
Turystyka aktywna Józefów i
Roztocze Środkowe

Gmina Miasta Radomia,
Radom – siła w precyzji

Gmina Miejska Łeba, Łebski
Biuletyn Informacyjny
– Edycja Wakacyjna

Gmina Miejska Łeba, Łebskie
Kolorowanki

Gmina Opalenica, Palenica
na dawnej pocztówce

Gmina Zwierzyniec, Album
ze zdjęciami z gmin Zwierzyniec i Narol. Zwierzyniec Narol Bramy Roztocza

Miasto Inowrocław, Inowrocław Kalendarz Zdrojowy.
Kalendarz na rok 2014

Miasto Leszno,
Komiks pt. „Jak ze snu”

Miasto Poznań, Poznańska
Turystyka 2.0

Polskie Wydawnictwa
Reklamowe, Gmina Wielgie
w starej fotografii

Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna,
48 Magazine

Powiat Gnieźnieński,
Kultura Piastów dla dzieci

Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wielkopolska
Wschodnia – Fotograficzny
Słownik Krajoznawczy

Starostwo Powiatowe
w Lubartowie, Powiat
Lubartowski w obiektywie

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, Album
„Odkrywaj Sądeckie i naszych słowackich sąsiadów"

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, Mapa
turystyczna powiatu
nowotomyskiego

Starostwo Powiatowe
w Ostrowie Wielkopolskim,
Zakątki Powiatu
Ostrowskiego

Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP,
Uzdrowiska Polskie

LGD „Kraina Wielkiego Łuku
Warty”, Nadwarciańska Mapa
Kulinarna – przepisy, zwyczaje,
tradycje; – Region Nowoczesnej
Turystyki Aktywnej

Lokalna Grupa Rybacka
„Pradolina Łeby”,Smaki
Pradoliny Łeby

Gmina Opalenica,Opalenicki
Gmina Miasta Radomia, SpacerSłownik Biograficzny
kiem po Radomiu, Radomskie miej (t.1,2,3)
sca pamięci II wojny światowej,
Śladami Jacka Malczewskiego,
Najstarsze Radomskie Kościoły

Gmina Strzelce Krajeńskie

Jastrzębie Zdrój –Jastrzębie
Zdrój. Św. Jan Nepomucen- patron miasta. Dzieje uzdrowiska
1861-1994. Obrazy z przeszłościmiasto na prawach powiatu

Powiat Limanowski,
Aplikacja Infotur

APLIKACJE MOBILNE

Gmina Zwierzyniec, Przewodnik turystyczny. Zwierzyniec
Narol Bramy Roztocza

SERIE WYDAWNICZE

Gmina Strzelce Krajeńskie,
Szlaki Turystyczne Gminy
Strzelce Krajeńskie. Przewodnik Turystyczny

PROJEKTY SPECJALNE

Gmina Sędziszów
Małopolski, Trasy rowerowe
okolic Sędziszowa Młp.
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Gruzja na zimę

Krótko

Małopolskie
korale

– Promujemy się wszystkim
tym, co mamy najlepszego. Całe
bogactwo naszego regionu
jest skupione
na
jednym
stoisku. Symbolem Małopolski
są
czerwone korale nanizane
razem – tak
jak łączymy
indywidualne
oferty poszczególnych gmin i regionów naszego województwa –
mówi Katarzyna Mielecka z Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Najlepsze
cztery gwiazdki
w Bydgoszczy
Polska Organizacja Turystyczna
przyznała nagrody w kolejnej edycji
konkursu na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.
Wśród laureatów znaleźli się w większości ci, którzy już nieraz mieli okazję odbierać statuetki z rąk prezesa
POT Rafała Szmytke. W tym roku
najbardziej prestiżowe wyróżnienie
– I miejsce w kategorii 4 gwiazdki
otrzymało Bydgoskie Centrum Informacji. – Na co dzień staramy się,

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Gruzja to jeszcze mało licząca się de stynacja turystyczna na świecie. Polacy jednak pokochali ten kraj i jego
mieszkańców, silnie podnosząc statystyki przyjazdowe tego kraju.
Tylko w tym roku (stan na koniec
września) Gruzję odwiedziło 40 502
Polaków – o 36 proc. więcej, niż w tym
samym okresie ub.r. To najwyższy wynik spośród krajów europejskich i szóby nasz punkt spełniał wszelkie
oczekiwania turystów. Praca ludzi
pełnych pasji, którzy o Bydgoszczy
wiedzą wszystko, jest przyczyną naszego dzisiejszego sukcesu – cieszy
się Leszek Woźniak, dyrektor centrum. SM

sze ośrodki narciarskie. Chcemy skupić uwagę touroperatorów na naszym
nowym resorcie Mestia oraz promować
turystykę aktywną, jak np. heliskiing
– dodaje Nitharadza. Podróże do kraju ułatwiają bezpośrednie połączenia
z Warszawy do Tbilisi, które oferuje
LOT i WizzAir. SM

>> LISTA NAGRODZONYCH na
www.wiadomosciturystyczne.pl

Dyrektor targów na medal
Minister Sportu i Turystyki wyróżnił Annę Myślak, dyrektor targów
Tour Salon odznaką za zasługi dla
turystyki. Medal wręczyła Katarzyna Sobierajska.

sty na świecie. – Polska jest dla nas bardzo ważnym partnerem i cieszymy się,
że zostaliśmy zaproszeni jako honorowi goście i kraj partnerski targów Tour
Salon 2014 – mówi Nina Nitharadza,
marketing coordinator w Gruzińskiej
Narodowej Organizacji Turystycznej.
Gruzja to jednak nie tylko piękne plaże w Batumi, lecz również góry. – W
tym roku, z uwagi na zbliżającą się zimę, głównie będziemy promować na-

Kulaj się
na Śląsk
Przyrządzanie tradycyjnych klusek
śląskich – z dziurką lub bez, przy
akompaniamencie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” sprawiło, że w sercu
Wielkopolski każdy z gości mógł poczuć się jak rodowity „Ślązok”. Stoisko regionu przyciągnęło tłumy
zwiedzających, którzy podczas warsztatów kulinarnych chętnie kulali kluski i degustowali lokalne specjały. SM

Regiony

Na Tour Salonie tradycyjnie wystawiały się
wszystkie polskie regiony

>> WIĘCEJ ZDJĘĆ na
www.wiadomosciturystyczne.pl
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Uroczyste otwarcie

Rocznicowy
deszcz nagród

 Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich wykorzysał
uroczystość otwarcia Tour Salonu do wyróżnienia najważniejszych
i wieloletnich partnerów imprezy.

Wyróżnienie
dla „WT”
Jedną z pamiątkowych statuetek
wręczanych przez prezesa MTP
Andrzeja Byrta została wyróżniona
Jagoda Walczak z „Wiadomości
Turystycznych”.

Informacja Turystyczna

Róża Regionów

>> CZYTAJ TEŻ strony 10-11
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DESTYNACJE

krótko
Ryanair uruchomił usługę powiadomień o lotach na Twitterze.
@RyanairFlights dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o każdym z 1600
lotów jakie codziennie odbywa przewoźnik. Użytkownicy Twittera, którzy śledzą
Ryanaira muszą tylko wysłać numer lotu
w bezpośredniej wiadomości i otrzymają
od razu odpowiedź o statusie lotu. Obecnie już 100 tys. osób jest obserwatorami
irlandzkiego przewoźnika na tym portalu
społecznościowym. Powiadomienia na
Twitterze to jedno z wielu udogodnień jakie w ostatnim czasie Ryanair wprowadził w życie, aby poprawić obsługę
klientów. AO

Data otwarcia lotniska w Berlinie nadal nieznana. W Niemczech oczekiwano, że Hartmut
Mehdorn, szef portu lotniczego Berlin-Brandenburg pod koniec br. poda datę,
na którą wszyscy z niecierpliwością
czekają. Mehdorn podkreślał, że ostateczny termin uruchomienia portu zostanie ogłoszony dopiero, kiedy będzie
pewność, że zostanie dotrzymany. Do
tej pory otwarcie lotniska przesuwano
już czterokrotnie. Według doniesień mediowych rozpoczęcie działalności portu
przed jesienią 2016 r. jest jednak mało
realne. EG

Coraz mniej brytyjskich turystów
w Szkocji. Aż o 29 proc. w porównaniu z minionym rokiem spadła liczba rezerwacji Brytyjczyków w szkockich
hotelach, podaje portal trivago.co.uk.
Wyniki obejmują okres od 1 sierpnia do
15 września br. Co oznacza, że portal nie
uwzględnił rezerwacji na dni 23-28 wrze śnia, kiedy w Szkocji odbywają się rozgrywki Ryder Cup. Niemniej nawet przy
ich uwzględnieniu i tak spadek byłby znaczący, bo wynoszący 19 proc. Analogiczny trend można zaobserwować w
odwrotnym kierunku. Szkoci w tym samym okresie także dokonali o 19 proc.
mniej rezerwacji noclegów w Anglii, Walii i Iralndii Północnej niż rok wcześniej. AO

Ołomuniec został wybrany najpiękniejszym miastem Europy. Wydawca przewodników turystycznych Lonely
Planet opublikował ranking 50 europejskich, miast i zabytków uznanych przez
autorów za najładniejsze, lecz nieznane
atrakcje turystyczne. Położony na Morawach Środkowych Ołomuniec jest według przewodnika LP idealną alternatywą
dla zatłoczonej czeskiej Pragi, ponieważ
posiada równie piękne zabytki i niepowtarzalną atmosferę. MD

W USA powstał pierwszy tema tyczny rejs, którego tematem
przewodnim jest tatuowanie. Pierwszy
w historii rejs pod nazwą „Ink Or Swim”
wypłynie 16 kwietnia 2015 r. z Fort
Lauderdale i popłynie do Meksyku. Po mysłodawcami stworzenia programu
z tatuowaniem jako tematem przewodnim są magazyn „Rebel Ink” oraz fotograf
Dan Howell. W czasie rejsu będzie można sobie zafundować profesjonalny tatuaż, wziąć udział w konkursie tatuażu czy
w sesji zdjęciowej. Organizatorzy chcą
pokazać, że tatuaż może być i sztuką,
i stylem życia. Wielu artystów zapowiedziało już udział w pierwszym rejsie wykonujących malunki na ciele. AO
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Destynacje | Maroko z nowà wizjà rozwoju turystyki do 2020 r.

Ambitne plany Maroka
Dwukrotny wzrost sektora turystyki oraz
mocna pozycja w gronie 20 najpopularniejszych destynacji świata w ciągu najbliższych sześciu lat. To tylko niektóre
postanowienia zawarte w dokumencie
„The Morocco 2020 Tourism Vision”.

W

ładze Maroka zawsze podkreÊlały, ˝e turystyka jest wa˝nym
êródłem wpływów do bud˝etu.
Nie jest zatem niespodziankà, ˝e nowa
polityka kraju w tym obszarze zakłada
dalszy rozwój sektora poprzez kontynuacj´ programu „Vision 2010”. – W cià gu ostatnich 10 lat w naszym kraju
zaszły ogromne zmiany. To pozwala
nam dà˝yç do ambitniejszych celów w
nast´pnej dekadzie – deklaruje Lahcen
Haddad, minister turystyki Maroka.

Duży potencjał turystyczny
Marokaƒska turystyka zajmuje obecnie 25. miejsce na Êwiecie według statystyk ogłoszonych pod koniec 2010 r.
Turystyka jest motorem wzrostu gospodarczego Maroka. Stanowi wa˝ne
narz´dzie zrównowa˝onego rozwoju regionalnego i odgrywa znaczàcà rol´
w budowaniu dobrobytu kraju. Według
stanu z 2012 r. w turystyce zatrudnionych jest ok. 500 tys. Marokaƒczyków.
Co roku kraj ten odwiedza Êrednio
10 mln turystów, którzy przynoszà dochody w wysokoÊci 57,9 mln dirhamów
marokaƒskich (51,9 mln euro). Zagraniczni goÊcie rocznie sp´dzajà w Maro-

MAROKO – WIZJA NA ROK 2020
CELE W LICZBACH

CELE GŁÓWNE

Podwojenie
liczby przyjazdów
turystycznych

Turystyka jako priorytet
krajowej gospodarki

Podwojenie
wpływów z turystyki,
by osiągnąć 140
miliardów dirhamów

Wprowadzenie Maroka
na listę 20 najlepszych
na świecie destynacji
Realizacja modelu
zrównoważonego rozwoju
w miejscowościach
turystycznych

200 000
nowych łóżek
do 2020 r.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI 2012
Część /
PKB (%) 7.8
Przyjazdy
(w mln) 9.4

ku 17,4 mln noclegów w blisko 200 tys.
miejsc noclegowych.

Wizja bardzo optymistyczna
Plan rozwoju do 2020 r. zakłada podwojenie liczby miejsc hotelowych poprzez budow´ 200 tys. nowych miejsc
noclegowych, z czego 150 tys. to łó˝ka
hotelowe, a 50 tys. w innych obiektach.

inwestycji majà pomóc te˝ banki i inne
instytucje finansowe, udzielajàc prywatnym podmiotom kredytów na preferencyjnych warunkach. Rozwój bazy
turystycznej ma przyczyniç si´ bezpo Êrednio do powstania 470 tys. nowych
miejsc pracy na terenie całego kraju.
Wszystko po to, by Maroko do 2020
r. znalazło si´ na liÊcie 20 najpopularniejszych kierunków turystycznych
oraz aby uzyskaç wyraêny wzrost popularnoÊci kraju w regionie Morza
Âródziemnego.

Realne zyski
Powstanie 470 000
nowych miejsc pracy
w sektorze turystyki
i pokrewnych

Przychody
(w mld DH) 57.9
Zakontraktowanych
inwestycji (w mld DH) 14.4

– Aby zdà˝yç, wartoÊç inwestycji
turystycznych powinna wzrosnàç z
8 do 15 mld dirhamów rocznie (1,35
mld euro). Wszyscy musimy pracowaç,
aby wprowadziç t´ wizj´ w czyn – po wiedział Haddad podczas 11. Marokaƒskiej Konferencji Turystycznej.
Rzàd ma w planach utworzenie specjalnego funduszu. W finansowaniu

Marokaƒczycy zakładajà dwukrotny
wzrost liczby przyjazdów turystycznych,
podwojenie udziału w kluczowych europejskich rynkach tradycyjnych oraz
potrojenie liczby podró˝y krajowych.
Milion nowych turystów ma pochodziç
z rynków wschodzàcych. W konsekwencji, według szacunków ministerstwa, dochody z turystyki osiàgnà
rekordowe 150 mld dirhamów (13,46
mld euro) wobec obecnych 60 mld
dirhanów. Osiàgni´cie tego ambitnego
celu mo˝e byç mo˝liwe tylko poprzez
konsekwentne wdra˝anie strategii rozwoju oraz powstanie zró˝nicowanej
i konkurencyjnej oferty wysokiej jakoÊci tak, aby zaspokoiç potrzeby turystów, które ciàgle rosnà. SM
29 września, 11. Marokańska Konferencja
Turystyczna, Rabat

Workshop | Portugalia to kierunek o dobrym stosunku cen do jakoÊci

Nowa atrakcyjna destynacja biznesowa
Portugalia według World Tourism zajmuje 25. miejsce na świecie wśród kierunków turystycznych. Dobra promocja
kraju oraz bezpośrednie połączenia od
przyszłego roku mają wpłynąć na zwiększenie jej odwiedzin przez polskich turystów.

P

ortugalia według World Tourism zajmuje 25. miejsce na Êwiecie wÊród
kierunków turystycznych. Dobra promocja kraju oraz bezpoÊrednie połàczenia od przyszłego roku majà wpłynàç
na zwi´kszenie przyjazdów polskich
turystów. Portugalska Organizacja
Turystyczna zorganizowała workshop
w Warszawie. Uczestniczyło w nim 27
wystawców, w tym firmy zajmujàce si´
wyjazdami typu incentive, przedstawiciele hoteli i biur podró˝y.
Do Portugalii ka˝dego roku przyje˝d˝ajà turyÊci z całego Êwiata, najwi´cej
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii,
czy Francji. W 2013 r. goÊcie zarezerwowali ponad 40 mln noclegów, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do
poprzedniego roku. Z Polski przyjechało 125 tys. osób, dzi´ki czemu zaj´liÊmy

Portugalskie firmy prezentowały ofertę turystyki wypoczynkowej i biznesowej.

13. miejsce wÊród turystów odwiedzajàcych Portugali´. Poszczególne regiony
kraju odwiedzane sà zazwyczaj w celach
wypoczynkowych – region Algarve,
wybrze˝e Atlantyckie, Madera i Azory,
krajoznawczym – Lizbona, Porto,
Coimbra, Setubal i pielgrzymkowym –
Fatima.
Od nowego roku bezpoÊrednie loty
z Wraszawy majà uruchomiç linie Wizzair – od 30 marca 2015 r., dwa rejsy tygodniowo z lotniska Chopina oraz
Ryanair – od marca 2015 r., dwa rejsy
tygodniowo z lotniska w Modlinie. Do
tej pory nie było ˝adnego bezpoÊrednie go połàczenia mi´dzy Polskà a Portuga -

lià realizowanego przez tanie linie lotnicze. Jedyne regularne loty były i sà dalej obsługiwane przez linie TAP
Portugal oraz czartery TUI w sezonie
wakacyjnym.
Portugalia robi si´ coraz popularniejsza tak˝e wÊród polskich turystów. –
Nasz rynek si´ zmienia. W Egipcie
oprócz pustyni nie ma nic, a Portugalia
jest bardzo ró˝norodna – podkreÊla
Barbara Klary, przedstawiciel JC Tours. Potencjał w niej widzà tacy touroperatorzy, jak Exim Tours, Sun & Fun,
czy Alfa Star. – Portugalia pojawiła si´
w naszym katalogu po raz pierwszy w
sezonie lato 2014, wi´c dla nas to cià-

gle kierunek nowy. Poprzedni sezon był
udany, dlatego chcemy zwi´kszyç liczb´
hoteli, a tak˝e wprowadziç tzw. city
breaky w Lizbonie, które b´dzie mo˝na
połàczyç z pobytem na Riwierze
Lizboƒskiej – podkreÊla Marcin Małysz, koordynator ds. operacyjnych
Exim Tours. Do Portugalii oferowanych jest du˝o wyjazdów profilowanych: turystyka aktywna na Maderze,
golf połàczony ze zwiedzaniem zamków, czy wyjazdy kulinarno -winne.
– My specjalizujemy si´ w wyjazdach
incentive. Portugalia jest jednym z najtaƒszych kierunków dla wyjazdów firmowych – mówi Halina Wojsław
z Travel Expierence. To kierunek wysokiej jakoÊci usług dla wyjazdów motywacyjnych o dobrym stosunku cen do
jakoÊci. – Otrzymuj´ ok. 50–60 zapytaƒ
wyłàcznie o Portugali´ – zaznacza Barbara Dziedzic, Portugal Travel Team.
Uruchomienie bezpoÊrednich połàczeƒ daje du˝e szanse na zwi´kszenie
popularnoÊci Portugalii. MS
6 października, Workshop portugalski, hotel
Intercontinental, Warszawa

Kierunki | Brytyjczycy zapowiadajà zmniejszenie obcià˝eƒ zwiàzanych z uzyskiwaniem wiz

Wielka Brytania zwróci koszty wiz chińskim turystom
Zostały ogłoszone plany refundacji
25 tys. wiz dla chińskich turystów.
Działania te mają na celu zwiększenie
liczby podróżnych z Azji.

W

ładze brytyjskie zapowiedziały
wprowadzenie programu bonifikat
o wartoÊci 2,6 mld funtów pomi´dzy firmami z obydwu kontynentów. Plan refundacji wiz skierowany byłby przede

wszystkim do chiƒskich turystów odwiedzajàcych Wielkà Brytani´ w zorganizowanych grupach turystycznych. Rzàd
zamierza ułatwiç chiƒskim turystom korzystanie z brytyjskich lotnisk poprzez
odstàpienie od obowiàzku posiadania
wizy tranzytowej. W perspektywie przewidywane sà skutki długofalowe, zwiàzane z wi´kszym ruchem podró˝nych
majàcych zamiar zwiedzaç Europ´.

Zmiany te majà na celu cz´stsze wybieranie właÊnie tych portów lotniczych
przez turystów na miejsce przesiadki
w przypadku ruchu mi´dzynarodowego.
Inne oferty majà dotyczyç pomocy, jakiej brytyjskie firmy udzielà przy budowie chiƒskich stron internetowych
i infrastruktury kolejowej, co ma mieç
wpływ na chiƒskie inwestycje w ˝eglug´,
pola golfowe i opiek´ zdrowotnà.

>> PODYSKUTUJ O TYM
NA FACEBOOKU
Propozycja ta została ogłoszona na
szczycie ekonomicznym w Londynie, w
którym uczestniczył m.in. wicepremier
Chin Ma Kai. Tematem wrzeÊniowej
konferencji była walka ze Êwiatowym fi nansowym i ekonomicznym kryzysem.
WÊród zaproszonych uczestników byli
ekonomiÊci, naukowcy, wykładowcy, organizacje pozarzàdowe, firmy z sektora
prywatnego i publicznego. KK
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Prawo | Od zeszłego roku wszyscy agenci majà obowiàzek posiadania kas fiskalnych

Kasy fiskalne krok po kroku
Kupować kasę fiskalną i stosować
w firmie czy nie – to pytanie, które zadaje sobie wielu agentów turystycznych.
Przepisy, choć dość skomplikowane,
dają jednoznaczną odpowiedź. Wyjaśniamy kto powinien mieć kasę fiskalną
i jak z niej korzystać.

Anna Oporska

W

Êwietle obowiàzujàcych przepisów wszyscy przedsi´biorcy
sprzedajàcy wycieczki i wczasy
na rzecz touroperatorów oraz bilety na
rzecz przewoêników podlegajà obowiàzkowi ewidencjonowania sprzeda˝y
na kasie rejestrujàcej. Natomiast rejestracji na kasie nie podlegajà usługi
ubezpieczeniowe. Dlatego sprzedajàc
ubezpieczenia czy przyjmujàc składk´,
agent nie ewidencjonuje ich na kasie.
Z obowiàzku posiadania kasy mo˝e
byç zwolniony agent, u którego kwota
obrotu realizowanego na rzecz osób
fizycznych nieprowadzàcych działalnoÊci gospodarczej nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. Zwolnieniu podlegajà równie˝ ci podatnicy, którzy dopiero
rozpocz´li dostaw´ towarów lub Êwiadczenie usług, je˝eli przewidywany przez
nich obrót nie przekroczy limitu 20 tys.
zł. Korzystajàc ze zwolnienia z kasy fiskalnej, podatnik powinien sprzeda˝
wykazaç w ewidencji sprzeda˝y bezrachunkowej i na jej podstawie dokonywaç uj´cia przychodów w KPiR, bàdê
ewidencji przychodów (ryczałt).

Na kasę umowa z organizatorem
Zdecydowana wi´kszoÊç agentów
zapewne nie b´dzie mogła skorzystaç
z powy˝szych zwolnieƒ. Wówczas
przedsi´biorca musi posiadaç urzàdzenie własne albo powierzone przez zleceniodawc´, czyli touroperatora. Przy
czym niewyobra˝alna wydaje si´ sytuacja, ˝eby agenci prowadzàcy sprzeda˝

na rzecz kilku lub kilkunastu biur podró˝y prowadzili ewidencj´ za pomocà
oddzielnych kas od tych biur. Dlatego
w wielu przypadkach organizatorzy w
aneksach do umów zobowiàzujà agentów do ewidencjonowania obrotu przy
pomocy własnych kas. Zresztà niezale˝nie od tego czy agent kupuje własnà kas´, czy dostaje jà od organizatora, to w
obu przypadkach konieczne jest zawar cie pisemnej umowy pomi´dzy touroperatorem a poÊrednikiem. Taki obowiàzek
nakłada Rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujàcych z 14
marca 2013 r. Przy czym przepisy nie zawierajà wzoru takiej umowy. Mo˝na jednak uznaç, ˝e powinna ona zawieraç
standardowe oznaczenie jej stron, rodzaj
sprzeda˝y prowadzonej na rzecz lub w
imieniu podmiotu zlecajàcego oraz czy
sprzeda˝ jest ewidencjonowana kasà
własnà agenta czy kasà powierzonà. W
drugim przypadku warto tak˝e zadbaç o
sporzàdzenie stosownego protokołu jej
przekazania oraz pami´taç o obowiàzkowych zgłoszeniach w zakresie zmiany
miejsca u˝ywania kasy.

Ulga na pierwszą kasę
Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej przedsi´biorcy mogà liczyç na pomoc finansowà paƒstwa. Mogà
odzyskaç maksymalnie 90 proc. ceny
netto kasy fiskalnej, ale nie wi´cej ni˝
700 zł. Muszà jednak spełniç kilka wymogów, aby uzyskaç ulg´. Tak jak zaznaczono wy˝ej, mo˝na jà uzyskaç
tylko na pierwszà kas´ fiskalnà i nie
mo˝na jej uzyskaç ponownie w sytuacji, gdy ktoÊ prowadził działalnoÊç, po
czym zamknàł jà i po jakimÊ czasie
otworzył. Zakupiona kasa musi mieç
homologacj´ Ministerstwa Finansów.
Trzeba mieç na nià faktur´ i dowód zapłaty. O zamiarze stosowania kasy
trzeba wczeÊniej powiadomiç urzàd
skarbowy. Nast´pnie w ciàgu 7 dni
od rozpocz´cia stosowania kasy trzeba

TO MUSI BYĆ NA PARAGONIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

• imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres
punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowa dzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
• numer identyfikacji podatkowej podatnika
(NIP),
• numer kolejny wydruku,
• data, godzina i minuta sprzedaży,
• oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
• nazwa towaru lub usługi, pozwalająca na
jednoznaczną ich identyfikację,
• cena jednostkowa towaru lub usługi,
• ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
• wartość rabatów lub narzutów,

ponownie zawiadomiç o tym urzàd
skarbowy. Ewidencjonowanie nale˝y
rozpoczàç w terminach okreÊlonych
przez przepisy. Spóênienie sprawia, ˝e
z ulgi nie mo˝na skorzystaç. Zakup kasy fiskalnej mo˝e byç kosztem, nawet
jeÊli przedsi´biorca skorzystał z ulgi.
Od zakupu kasy mo˝na tak˝e odliczyç
VAT. Wspomniany zwrot 700 zł nie jest
przychodem przedsi´biorcy.
Dzi´ki uldze zakup kasy nie musi
stanowiç du˝ego obcià˝enia finansowe go dla przedsi´biorcy.

Ewidencjonowana cała sprzedaż
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-

• wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku
według poszczególnych stawek podatkowych, po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
• łączna kwota podatku,
• łączna kwota sprzedaży brutto,
• oznaczenie waluty, w której rejestrowana
jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej
kwocie sprzedaży brutto,
• kolejny numer paragonu fiskalnego,
• numer kasy i oznaczenie kasjera – przy
więcej niż jednym stanowisku kasowym,
• numer identyfikacji podatkowej nabywcy
(NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
• logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

sami agent na kasie fiskalnej musi ewidencjonowaç całà wartoÊç sprzeda˝y.
„Stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy
o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzàcy ewidencj´ przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, u
których podstawà opodatkowania jest
kwota prowizji lub inna postaç wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej […] albo
mar˝a, ewidencjonujà na potrzeby obliczenia osiàganego przez nich obrotu
oraz kwot podatku nale˝nego całà wartoÊç sprzeda˝y własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych
podatników. W zwiàzku z tym, obrotem

podlegajàcym ewidencjonowaniu przy
zastosowaniu kasy rejestrujàcej jest cała
wartoÊç sprzeda˝y własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych
podatników” – tłumaczy resort finansów. Taki obowiàzek ma agent niezale˝nie od tego, ˝e na przykład cz´Êç wpłat
od turysty dokonywana jest bezpoÊrednio na konto biura podró˝y. Z kolei touroperator rejestruje wyłàcznie
sprzeda˝ własnà dokonywanà bez poÊrednictwa agentów (interpretacja Ministerstwa Finansów z 31 grudnia 2013
r. nr IPPP2/443-1084/13-2/DG).

Co musi się znaleźć na paragonie?
Po zmianach w rozporzàdzeniu w
sprawie kas rejestrujàcych z 14 marca
2013 r. paragon musi zawieraç wi´cej
informacji ni˝ przedtem. To co istotne
dla agentów turystycznych – na mocy
nowego rozporzàdzenia podatnicy sà
zobowiàzani do umieszczania na paragonie nazwy towaru lub usługi, która
pozwala na ich jednoznacznà identyfikacj´. Kwesti´ „jednoznacznej identyfikacji” minister finansów wyjaÊniał
w interpretacji ogólnej wydanej 12
wrzeÊnia 2013 r. W przypadku agentów, którzy dokonujà sprzeda˝y na
rzecz kilku, bàdê kilkunastu organizatorów nazwa na paragonie powinna
umo˝liwiç ich rozpoznanie. „Co mo˝na osiàgnàç np. okreÊlajàc usług´ jako
‘wczasy’ z nazwà danego organizatora.
Podatnik mo˝e równie˝ zapewniç bardziej szczegółowà identyfikacj´ sprze dawanych usług, nie jest to jednak
wymóg obligatoryjny” – podpowiada
Ministerstwo Finansów.
Dodatkowo na paragonie musi si´
tak˝e znaleêç kwota rabatu, je˝eli taki
został udzielony w momencie sprzeda˝y
towaru (usługi). Ponadto paragon wydawany przez agenta powinien zawieraç wszystkie standardowe informacje,
jakie pojawiajà si´ na paragonach innych podatników.
Technologie

MSZ uruchomił
portal „Odyseusz”

M

a on zagwarantowaç wi´ksze bezpieczeƒstwo polskim obywatelom
przebywajàcym na wyjazdach za granicà. – Dzi´ki stronie w sytuacjach kryzysowych mo˝na liczyç na szybszà pomoc
słu˝b konsularnych – mówi szef MSZ
Grzegorz Schetyna. MSZ dzi´ki portalowi ma wiedzieç, ile osób przebywa
w danym regionie. Zarejestrowani podró˝ujàcy b´dà otrzymywali tak˝e informacje o sytuacjach kryzysowych w
miejscu pobytu. Portal jest dost´pny zarówno na urzàdzeniach stacjonarnych,
jak i mobilnych. Mo˝na zarejestrowaç
pojedynczà, krótkà podró˝, podajàc dane osobowe, a tak˝e czas, miejsce pobytu lub podró˝ na dłu˝szy okres. W
przypadku wyjazdów krótkookresowych informacje zniknà po 14 dniach,
natomiast długoterminowych – po roku. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, wystarczy zarejestrowaç si´ na
www.odyseusz.msz.gov.pl. „Odyseusz”
zastàpił dotychczasowy portal dla podró˝nych: e-konsulat. MS
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Prawo w turystyce
Aktualność | OdpowiedzialnoÊç agentów za nieprawidłowoÊci przy sprzeda˝y imprez

zmiany w prawie
TRANSPORT
KONTROLA NA LOTNISKACH. 16 października w Sztokholmie odbyło się spotkanie ministrów zdrowia krajów Unii
Europejskiej, którego tematem było ewentualne wprowadzenie dodatkowych
kontroli na lotniskach dotyczących lotów
z krajów ogarniętych epidemią eboli.
Nie ustalono jeszcze jednolitych zaleceń dla
lotnisk położonych w krajach Unii Europejskiej, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia władzom lokalnym. Zastrzeżono
jednak, że w przypadku rozprzestrzeniania
się epidemii mogą zostać w tym zakresie
podjęte wiążące decyzje na szczeblu unijnym. W chwili obecnej niektóre kraje
wspólnoty podjęły własne dodatkowe
środki, ostrożności takie jak w przypadku
Wielkiej Brytanii – badanie temperatury tu rystom. KW
DEREGULACJA
MNIEJ FORMALNOŚCI. Projekt ustawy
o ułatwieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowiący czwarty element tzw. pakietu deregulacj, po drugim
czytaniu w Sejmie trafił ponownie do
komisji sejmowej. Celami ustawy są m.in.
uproszczenie regulacji dla przedsiębiorców,
redukcja części obowiązków informacyj nych, uściślenie niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne,
redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa
efektywności pracy i możliwości inwesto wania. KW
REJESTR FIRM
PROSTSZE REJESTRY. Zmiana zasad
funkcjonowania Centralnej Ewidencji Infor macji o Działalności Gospodarczej jest na
etapie uzgodnień. Projekt ustawy ma na
celu uproszczenie procedury wykreślania
i dokonywania sprostowań wpisów i upo rządkowanie zasad publikowania informacji
o wyrokach zakazujących prowadzenia
działalności gospodarczej, a także uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania
zaświadczeń o wpisie z CEIDG. Przewidziano także poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, ograniczenie
zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w
CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności
gospodarczej oraz ułatwienie w dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli. KW

Porady

WT

Za agenta w pierwszej kolejności
odpowiada organizator
Wśród wielu historii powtarzanych przez
niezadowolonych klientów przewija się
często temat koloryzowania oferty przez
agenta turystycznego, działającego na
podstawie umowy z organizatorem turystyki. Taka sytuacja jest niejednokrotnie
bardzo kłopotliwa dla samego organizatora, który stara się rzetelnie prezentować swoją ofertę, a w efekcie może
spotkać się z niezadowoleniem turystów
i reklamacjami. Zdarza się również, że
agenci popełniają znacznie cięższe przewinienia, np. nie informując klienta kto
jest organizatorem oferowanej imprezy
i w takich przypadkach może się to spotkać z sankcjami administracyjnymi.

Krzysztof Wilk

Z

godnie z ustawà agent to „przedsi´biorca, którego działalnoÊç polega
na stałym poÊredniczeniu w zawieraniu umów o Êwiadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów
turystyki posiadajàcych zezwolenia w
kraju lub na rzecz innych usługodaw ców posiadajàcych siedzib´ w kraju”.
Powy˝sza definicja wskazuje, i˝ agent
mo˝e poÊredniczyç w zawieraniu umów
z innymi podmiotami, takimi jak organizatorzy turystyki, poÊrednicy turystyczni czy np. hotele. Istotne jest, ˝e w
zakresie działalnoÊci agenta dozwolone jest tylko poÊredniczenie w zawieraniu umów z podmiotami majàcymi
wpis do rejestru organizatorów i poÊredników turystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej lub z innymi
usługodawcami, którzy nie majà obowiàzku posiadania takiego wpisu, ale
majà siedzib´ na terenie Polski. DziałalnoÊç wykonywana w ramach opisanych powy˝ej nie jest działalnoÊcià
regulowanà w myÊli ustawy o usługach
turystycznych i nie wymaga wpisu do rejestru.

Agent turystyczny zobowiązany jest:
1) wykonywaç działalnoÊç tylko na
rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru;
2) w umowie zawieranej z klientem
wskazywaç jednoznacznie właÊciwego

 zobowiązanie agenta do przekazywania klientom wszelkich informacji zgodnie
z ofertą organizatora
 zobowiązanie agenta do bieżącego sprawdzania i aktualizowania informacji dotyczących oferty organizatora
 zobowiązanie agenta do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji uzyskanych od agenta a istotnych dla realizacji imprezy turystycznej
 zobowiązanie agenta do niezwłocznego przekazywania wszelkich reklamacji klientów
 ewentualny zapis o karach umownych za naruszenie obowiązków umownych.
organizatora turystyki, którego reprezentuje;
3) działaç na podstawie wa˝nej umowy agencyjnej.
Powy˝sze wymagania sà niezwykle
istotne z punku widzenia klienta, który
zawierajàc umow´ za poÊrednictwem
agenta musi mieç pełnà ÊwiadomoÊç
kto jest drugà stronà umowy (czy jest to
organizator, poÊrednik czy inny usługodawca) i gwarancj´, ˝e ten podmiot jest
uprawniony do wykonywania swojej
działalnoÊci, np. posiada wpis do rejestru i odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Niewłaściwe wykonywanie
obowiązków agenta w zakresie
informacyjnym
Organizator, powierzajàc agentowi
sprzeda˝ swoich imprez na podstawie
umowy, upowa˝nia go do działania
w swoim imieniu i na swojà rzecz.
Oznacza to, ˝e poziom informowania
turystów przez agenta ma bezpoÊredni
wpływ na relacje tych ostatnich z organizatorem a umowa zawarta za poÊrednictwem agenta b´dzie wiàzała ostatecznie
klienta i organizatora. Nawiàzanie takiej
współpracy wymaga du˝ego zaufania
i powinno byç poprzedzone weryfikacjà
przedsi´biorcy, który b´dzie pierwszym
i byç mo˝e najwa˝niejszym reprezen-

tantem biura podró˝y wobec klienta.
Organizator powinien zadbaç, aby
agent i jego pracownicy posiadali
wszystkie niezb´dne informacje i pełnà wiedz´ na temat oferowanych imprez turystycznych. W przypadku gdy
na skutek wprowadzenia klientów
w błàd przez agenta, np. poprzez jej
„przekoloryzowanie”, turysta uzna, ˝e
poziom Êwiadczonych usług jest nieadekwatny w stosunku do tego, co
obiecał mu agent, organizator b´dzie
odpowiadał wzgl´dem turysty i nie
mo˝e tej odpowiedzialnoÊci przerzuciç na agenta. Agent jest jego pełnoprawnym przedstawicielem i zasadà
jest, ˝e to ryzykiem organizatora jest
dobór odpowiednich kontrahentów na
takiej samej zasadzie, jak dobiera swoich pracowników, którzy sprzedajà jego ofert´.
OdpowiedzialnoÊç bezpoÊrednia wobec klienta nie wyłàcza jednak roszczeƒ
organizatora w stosunku do agenta z tytułu nienale˝ytego wykonania umowy
agencyjnej, na skutek którego mo˝e
dojÊç do poniesienia szkody – np. ko niecznoÊci zapłaty odszkodowania turystom. Mogà si´ tutaj oczywiÊcie pojawiç
problemy natury dowodowej, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, aby w umowie
z agentem wprowadziç np. kar´ umownà na naruszenie obowiàzków rzetelne-

go i kompletnego przedstawienia oferty organizatora. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia organizator
nie b´dzie ju˝ zobowiàzany do wykazania poniesionej szkody i b´dzie uprawniony do naliczenia odszkodowania.

Naruszenie ustawowych
obowiązków przez agenta
turystycznego?
Ustawa stanowi, i˝ przedsi´biorc´,
który nie jest wpisany do rejestru, a wyst´pujàc wobec klientów jako agent turystyczny dopuszcza si´ poni˝szych
uchybieƒ:
1) w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właÊciwego organizatora turystyki, którego
reprezentuje, lub
2) zawiera umowy o organizowanie
imprez turystycznych na rzecz przedsi´biorcy, który nie uzyskał wpisu do rejestru, lub
3) działa bez wa˝nej umowy agencyj nej lub przekracza jej zakres,
uznaje si´ za organizatora turystyki
wykonujàcego działalnoÊç bez wymaganego wpisu do rejestru.
W przypadku stwierdzenia przez
Urzàd Marszałkowski właÊciwy dla siedziby przedsi´biorcy takiego naruszenia wydaje on decyzj´ o stwierdzeniu
wykonywania działalnoÊci organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i
o zakazie wykonywania działalnoÊci or ganizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego przez okres 3 lat.

Podsumowanie
NiewłaÊciwe wykonywanie obowiàzków przewidzianych w umowie
agencyjnej mo˝e si´ wiàzaç z odpowiedzialnoÊcià agenta, ale w wi´kszoÊci
przypadków b´dzie to odpowiedzialnoÊç wobec organizatora a nie wobec
klientów. Niektóre rodzaje naruszeƒ
wymienione w ustawie o usługach
turystycznych, jak np. nieujawnienie
w umowie organizatora, którego agent
reprezentuje, mo˝e wiàzaç si´ z zakazem prowadzenia działalnoÊci na
okres 3 lat.

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

Biuro podróży jako
indywidualna działal ność gospodarcza
Jak założyć biuro podróży w formie indywi dualnej działalności gospodarczej?
Założenie biura podróży jako osoba fizyczna prowa dząca działalność gospodarczą można podzielić na
dwa etapy. Pierwszym jest rejestracja działalności gospodarczej jako takiej, a drugim jest uzyskanie wpisu
do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tu rystyki niezbędnego do wykonywania tej konkretnej
działalności. Drugi etap nie dotyczy agentów tury stycznych, ponieważ ich rynek nie jest regulowany.
Przechodząc do etapu pierwszego, osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność składając wnio-

?

JAKIE ZAPISY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W UMOWIE AGENCYJNEJ:

sek na stronie internetowej CEIDG lub udając się do
Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Od czasu zmian
prawnych wprowadzonych w 2009 r. obowiązuje tzw.
jedno okienko, które powoduje, że podczas jednej wi zyty w urzędzie dokonamy rejestracji działalności w
CEIDG, GUS, Urzędzie Skarbowymi i ZUS. To ogromne
ułatwienie biorąc pod uwagę, że dawniej założenie
działalności wymagałoby udania się w kilka miejsc.
Przy rejestracji należy podać prawidłowy przedmiot działalności
Podczas rejestracji firmy musimy podać przedmiot
działalności określony przez numery PKD. Dla biura po dróży dobrym wyjściem jest wskazanie wszystkich
trzech odpowiednich dla branży turystycznej: 79.11.A
Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność
organizatorów turystyki. Warto wiedzieć, że zadekla rowanie powyższych działalności nie oznacza,

że przedsiębiorca musi je wykonywać. Niemniej jednak jeśli np. agent zakładając działalność nie wskaże
pośrednictwa turystycznego, to jeżeli w przyszłości
będzie chciał w tym zakresie działać będzie wtedy konieczne uaktualnienie wniosku w CEIDG.
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Jeżeli zamierzamy podjąć działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zgodnie z ustawą o usługach turystycznych musimy najpierw
uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze
względu na siedzibę przedsiębiorcy. Ten obowiązek,
jak już wspomniano powyżej, nie dotyczy agentów turystycznych.
Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru czeka nas
najprawdopodobniej najtrudniejsze zadanie, czyli uzyskanie zabezpieczenia finansowego w formie gwaran-

cji bankowej lub ubezpieczeniowej. W tym celu należy udać się do instytucji udzielającej gwarancji
(np. bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe), aby
złożyć wniosek i przejść weryfikację. Jest to trudny
etap, zwłaszcza dla przedsiębiorców, których suma
gwarancyjna musi być odpowiednio wysoka (np. organizacja wyjazdów z wykorzystaniem lotów charterowych), gdyż ubezpieczyciel przed wydaniem polisy
będzie wymagał odpowiedniego zabezpieczenia.
Po uzyskaniu zabezpieczenia finansowego należy złożyć wniosek o wpis do rejestru w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie
7 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884)
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Poradnia | Obowiàzki organizatora wypoczynku dzieci w okresie zimowym

Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium
Ferie zimowe to okres organizacji
wyjazdów dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przed przystąpieniem
do realizacji takiej oferty organizator
winien odpowiednio dobrać miejsce
zakwaterowania, opiekę pedagogiczną
i musi zgłosić planowany wypoczynek
do kuratorium oświaty w odpowiednim
terminie.

Krzysztof Wilk

Z

godnie z rozporzàdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
warunków, jakie muszà spełniaç organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzie˝y szkolnej, a tak˝e zasad jego
organizowania i nadzorowania, zgłoszenie wypoczynku dla dzieci i młodzie˝y
szkolnej biuro podró˝y winno skierowaç do kuratora oÊwiaty, właÊciwego ze
wzgl´du na miejsce swojej siedziby.
Zgłoszenia wypoczynku zimowego
mo˝na dokonaç od 1 paêdziernika ka˝dego roku. Rozporzàdzenie nakłada
obowiàzek zgłoszenia wypoczynku najpóêniej na 21 dni przed terminem jego
rozpocz´cia. Do zgłoszenia nale˝y
dołàczyç mi´dzy innymi uzyskanà od
właÊciciela obiektu, w którym b´dzie
si´ odbywał wypoczynek, opini´ lub
protokół kontroli okresowej właÊciwej
miejscowo komendy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Jest to aktualnie jedyny
dokument wymagany od biura podró˝y
przez kuratorium oÊwiaty dotyczàcy
hotelu lub oÊrodka wczasowego, ale nale˝y zadbaç o jego dostarczenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobrym
rozwiàzaniem jest wskazanie w umowie
z właÊcicielem obiektu takiego terminu
jego dostarczenia, aby mo˝liwe było
dokonanie właÊciwego zgłoszenia wypoczynku oraz zastrze˝enie, i˝ w przypadku uchybienia tego terminu biuro
podró˝y b´dzie uprawnione do odstàpienia od umowy.
Obowiàzek dostarczenia dokumentu, o którym mowa powy˝ej nie doty-

czy jednak wyjazdów zagranicznych z
uwagi na oczywiste utrudnienia w uzyskaniu takich zaÊwiadczeƒ w j´zyku
polskim, które mogłyby byç wiarygodne dla polskiego organu nadzoru
oÊwiatowego. Niemniej jednak brak
obowiàzku dostarczenia takiego dokumentu nie zmniejsza w ˝aden sposób
odpowiedzialnoÊci organizatora wypoczynku do zagwarantowaniu uczestni kom odpowiedniego poziomu usług
zakwaterowania zarówno pod wzgl´ dem bezpieczeƒstwa, jak i pod wzgl´dem wymogów sanitarnych.

Zaświadczenie z kuratorium
Kurator oÊwiaty w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku, wydaje organizatorowi zaÊwiadczenie o zgłoszeniu
wypoczynku i jest to dokument uprawniajàcy do jego zorganizowania. Kuratorium powinno byç informowane
o wszelkich zmianach, jak np. zmiana
opiekunów czy istotnych punktów
programu. Niektóre odst´pstwa, jak
choçby zmiana obiektu lub terminu
wypoczynku sà podstawà do zło˝enia
nowego zgłoszenia. W przypadku
stwierdzenia braków lub nieprawidłowoÊci w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oÊwiaty niezwłocznie wzywa
organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym
terminie.
Poprawione
zgłoszenie w wyznaczonym przez kuratorium terminie wywołuje skutki od
chwili jego wniesienia.

Odpowiednia opieka nad uczestnikami
Obok doboru odpowiedniego obiektu wypoczynkowego i dokonania zgłoszenia w kuratorium niezwykle wa˝nym
elementem organizacji jest dobór odpowiedniej opieki pedagogicznej i ewentualnych instruktorów w przypadku, gdy
wypoczynek obejmuje uprawianie przez
uczestników sportów zimowych. Organizator powinien zatrudniç osoby posia-

WYMAGANA LICZBA OPIEKUNÓW PODCZAS WYPOCZYNKU

20osób

liczba uczestników wypoczynku
pozostających pod opieką jednego
wychowawcy

SYTUACJE WYJĄTKOWE:
• w przypadku dzieci do 10. roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką
jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób
• jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki
lub pomocy liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego
wychowawcy ulega zmniejszeniu. Zmniejszenie liczby uczestników następuje
w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności

dajàce odpowiednie kwalifikacje stwierdzone doÊwiadczeniem zawodowym i
np. ukoƒczeniem kursów kierownika
czy wychowawcy. Poza weryfikacjà dokumentów organizator winien te˝
w miar´ mo˝liwoÊci sprawdziç czy kandydaci do pracy posiadajà cechy charakteru, które pozwolà im wykonywaç
prawidłowo powierzone obowiàzki.
Jest to niezwykle trudne i zale˝y od
subiektywnej oceny, ale koniec koƒców
to właÊnie odpowiednia opieka pedagogiczna mo˝e zapewniç prawidłowy
przebieg wypoczynku i uchroniç organizatora od odpowiedzialnoÊci za ewentualne wypadki uczestników, o które
nietrudno w okresie zimowym.
Warto pami´taç, ˝e opiekunowie i
instruktorzy sprawujàc realnà opiek´
nad uczestnikami imprezy turystycznej
przeznaczonej dla dzieci i młodzie˝y,
faktycznie wykonujà czynnoÊci przypisane organizatorowi i reprezentujà go
w trakcie wyjazdu. Biuro podró˝y odpowiada za działania i zaniechania opiekunów tak jak za własne, gdy˝ ustawa
o usługach turystycznych przewiduje
szczególny poziom odpowiedzialnoÊci
organizatora, tj. odpowiedzialnoÊç na
zasadzie ryzyka. Organizator odpowiada zatem za wszelkie zdarzenia, które

nie zostały wyraênie wyłàczone w przepisach prawa, a te okolicznoÊci zdarzajà si´ niezmiernie rzadko.
Nale˝y stwierdziç, ˝e dokładna
weryfikacja i selekcja opiekunów le˝y
w interesie biura podró˝y.

Na stoku obowiązkowy kask
W kontekÊcie sportów zimowych
warto przypomnieç, i˝ uczestnicy wypoczynku, którzy nie ukoƒczyli 16. roku ˝ycia muszà na stoku narciarskim
posiadaç kask ochronny na głow´. Ten
obowiàzek wynika z ustawy o bezpieczeƒstwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich. Organizator powinien poinformowaç rodziców o koniecznoÊci
zabezpieczenia tego elementu wyposa˝enia przed wyjazdem, bowiem mogà oni nie mieç ÊwiadomoÊci takiego
wymogu prawnego, a podczas samego
wypoczynku to wychowawcy sprawujà
opiek´ nad dzieçmi i winni dopilnowaç jego wypełnienia.

Opieka medyczna
Cz´stym problemem podczas organizacji wyjazdów dla dzieci jest odpowiedê na pytanie, jakiego rodzaju
opieka medyczna powinna byç zapew-

fot. Archiwum prywatne

Vat-marża w praktyce biura podróży
Ewa Pasieczna (biegły rewident), prezes zarzàdu
S & P Audyt Sp. z o.o.,
właÊciciel serwisu
www.DoradcaPodatkowy Online.eu

W jaki sposób, na podstawie jakich przesłanek
biuro podró˝y powinno oszacowaç przyszłà mar˝´ dla potrzeb podatku VAT i ?
Ustawa o VAT reguluj´ par´ przypadków
szczególnych procedur rozliczania podatku VAT,
które miały uproÊciç rozliczanie tego podatku i
zmniejszyç obcià˝enia ewidencyjne dla pewnych
grup podatników. Niestety z praktyki gospodarczej wynika, ˝e procedury te zamiast uproÊciç
obowiàzki ewidencyjne, komplikujà je a˝ nadto.
Tyczy si´ to zwłaszcza szczególnej procedury
przewidzianej dla biur podró˝y Êwiadczàcych
usługi turystyki uregulowanej w art. 119 ustawy
o VAT.
Problematycznà kwestià pozostaje ciàgle spo sób opodatkowania zaliczek i zadatków otrzymanych przez biuro podró˝y przed wykonaniem
usługi. Prób´ rozstrzygni´cia wàtpliwoÊci w tema cie sposobu ustalenia kwoty podatku i podstawy
opodatkowania z otrzymanych kwot zaliczek i za datków podjàł Dyrektor Izby Skarbowej w War-

szawie w interpretacji indywidualnej znak IPPP2/443-48/14-4/BH.
Zdaniem organu podatkowego otrzymane
przez biuro podró˝y zaliczki, na poczet przyszłej
usługi turystyki, powoduje powstanie obowiàzku
podatkowego w momencie jej otrzymania. Podstaw´ opodatkowania stanowi mar˝a okreÊlona
przez podatnika w drodze prognozy, czyli mar˝a
obliczona na podstawie wst´pnie przewidywanych kosztów, jakie zostanà poniesione z tytułu
Êwiadczonych usług. Według organu podatnik
Êwiadczàcy usługi turystyki, opodatkowujàc
otrzymane zaliczki mo˝e zało˝yç jakà mar˝´ chce
zrealizowaç lub wziàç pod uwag´ mar˝´, którà
zwykle stosuje przy realizacji podobnych usług.
Po wykonaniu usługi, gdy podatnik b´dzie znał
faktycznà wartoÊç poniesionych kosztów i rzeczy wistà wysokoÊç mar˝y, oka˝e si´, ˝e mar˝a „koƒcowa” b´dzie inna od prognozowanej – biuro
turystyki b´dzie zobowiàzane dokonaç korekty
podatku (na plus lub na minus) w momencie wy konania usługi.
W jaki sposób technicznie zaewidencjonowaç
zaliczk´ i mar˝e od zaliczki na kasie fiskalnej?
Interpretacja próbuje zmierzyç si´ z proble mem technicznym, jakim jest obowiàzek zaewi dencjonowania otrzymanej zaliczki na kasie
fiskalnej. Obowiàzkowi zaewidencjonowania na
kasie fiskalnej podlega bowiem kwota całej otrzymanej zaliczki, natomiast podstaw´ opodatkowa-

nia podatkiem VAT podlega wyłàcznie mar˝a.
Zdaniem organu dla sprzeda˝y opodatkowanej
na zasadzie mar˝y mo˝na przyporzàdkowaç kolejnà wolnà liter´ w pami´ci kasy przypisujàc jej
stawk´ „0 proc.” (nie jest to stawka podatku VAT,
lecz tzw. „zero techniczne”). Nale˝y jednak
pami´taç, by zaprogramowanie kasy rejestrujàcej w ten sposób, znalazło odzwierciedlenie
w stosownej adnotacji dokonanej w ksià˝ce serwisowej kasy.
Po zapoznaniu si´ z treÊcià interpretacji powstaje jednak pytanie, co w sytuacji gdy organizatorzy turystyki na podstawie ustawy o usługach
turystycznych majà prawo do zastrze˝enia
w umowie z klientem, i˝ w przypadku gdy zgłosi
si´ mniejsza ni˝ zakładana liczba klientów, mogà
oni odwołaç imprez´ turystycznà.
Czy organizator turystyki mo˝e przyjàç zało˝enie, ˝e do chwili zgłoszenia si´ minimalnej liczby turystów okreÊlonych w umowie mar˝a wynosi
zero?
Moim zdaniem tak, ale tylko do chwili zgłoszenia si´ minimalnej liczby uczestników imprezy turystycznej. Kiedy stanie si´ wiadomym,
˝e impreza si´ odb´dzie, organizator powinien
ustaliç podstaw´ opodatkowania według oczekiwanej mar˝y i skorygowaç deklaracj´ za miesiàc,
w której wykazał mar˝´ „zerowà” z otrzymanych
zaliczek.
Nale˝y jednak˝e pami´taç, ˝e interpretacja in-

niona uczestnikom. Czy wystarczajàce
jest zawarcie umowy z pobliskà przychodnià, czy te˝ nale˝ałoby na miejscu
zapewniç opiek´ piel´gniarki lub lekarza? Niestety rozporzàdzenie nie wskazuje jakie to sà przepisy i tutaj zaczyna
si´ kłopot, bowiem to sam akt prawny
stanowi, ˝e organizator w zgłoszeniu
wypoczynku dzieci i młodzie˝y kierowanym do kuratorium oÊwiaty ma obowiàzek podaç informacj´ mi´dzy
innymi na temat opieki medycznej podczas wypoczynku.
W tej kwestii wypowiedziało si´ Ministerstwo Edukacji Narodowej na
specjalnej stronie dotyczàcej organizacji wypoczynku. Na pytanie „w jaki
sposób powinna byç zorganizowana
opieka medyczna dla uczestników wypoczynku” udzielono nast´pujàcej odpowiedzi: „Nie ma aktu prawnego
regulujàcego kwesti´ konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w
ramach wypoczynku, która powinna
zostaç zapewniona jego uczestnikom.
Mo˝e byç to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym oÊrodkiem
zdrowia lub gabinetem lekarskim, któ ry zapewni takà opiek´, lub zatrudnienie wÊród kadry piel´gniarki albo
ratownika medycznego”. Jak widaç ministerstwo dopuszcza w tym zakresie
du˝à swobod´ decyzyjnà organizatora,
co wydaje si´ byç dobre, poniewa˝ przy
ró˝nego rodzaju wypoczynku, mo˝e
zostaç zastosowane odpowiednie do tego rozwiàzanie. Problem mo˝e pojawiç
si´ przy zgłaszaniu wypoczynku lub
kontroli wypoczynku poniewa˝ w niektórych kuratoriach oÊwiaty panuje
przekonanie, ˝e na ka˝dej kolonii
powinna byç zatrudniona piel´gniarka,
która sprawuje opiek´ medycznà 24
godziny na dob´. W przypadku kwestionowania prawidłowej realizacji
wypoczynku przez kuratorium warto
powołaç si´ na wskazane powy˝ej stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.

zapytaj eksperta
dywidualna obowiàzuje organ podatkowy w odniesieniu tylko do podatnika, który o jej wydanie
wystàpił. Zatem organizator turystyki chcàcy stosowaç omówione rozwiàzania, powinien wystàpiç o wydanie interpretacji.
Jaka jest procedura zwracania si´ podatnika
i wydawania przez organ podatkowy interpretacji podatkowej?
Interpretacje indywidualne sà wydawanie
w imieniu Ministra Finansów przez pi´ciu dyrektorów izb skarbowych. Sà to dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi,
Poznaniu i Warszawie. Wydawane sà tylko na
wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie,
którà nale˝y wpłaciç w terminie 7 dni od dnia zło ˝enia wniosku. WysokoÊç opłaty jest uzale˝niona
od iloÊci przedstawionych we wniosku odr´bnych stanów faktycznych lub zdarzeƒ przeszłych
i wynosi 40 zł od ka˝dego stanu lub zdarzenia.
Wniosek składa si´ na druku ORD -IN, w którym nale˝y zawrzeç trzy podstawowe elementy:
opis stanu faktycznego podlegajàcej ocenie Ministra Finansów, zadania pytania lub pytaƒ, które zrodziły si´ podatnikowi, w zwiàzku z
wystàpieniem stanu faktycznego, udzielenia od powiedzi na pytanie lub pytania, czyli przedstawienie przez wnioskodawc´ własnego stanowiska
w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszłego.
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Zapytaj eksperta
Krzysztof Adamski,
trener turystyki,
www.trenerturysty ki.pl

Jakie są najskuteczniejsze techniki
sprzedażowe w branży turystycznej?
W dzisiejszych czasach największym
problemem większości klientów jest
podjęcie odpowiedniej decyzji. W przypadku zakupu wycieczki nie chodzi tylko
o wycieczkę spełniającą kryteria klienta.
Chce on kupić wakacje, z których będzie
zadowolony i po powrocie będzie
np. mógł opowiedzieć o nich znajomym,
powspominać czy też umieścić zdjęcia
na Facebooku. Można w systemach rezerwacyjnych znaleźć wiele wycieczek,
które spełniają kryteria danego klienta,
ale w tym gąszczu, otrzymując kilka ofert
do wyboru, trudno jest mu się zdecydować. Szczególnie, że aby ocenić ofertę
bierze pod uwagę dwa kryteria: jakość i
cenę. Klienci zazwyczaj wiedzą tylko jaki
mają budżet do dyspozycji. Trudno im poznać całą ofertę katalogową touroperatorów, rozeznać się w tym co dobre, a co
nie, a do tego czytać między wierszami.
A to potrafią doradcy w biurze podróży.
Stąd najskuteczniejszą techniką sprzedażową jest: pomoc klientom w podjęciu
decyzji. Klient wychodzący z biura z „muszę się zastanowić” jest w większości
sytuacji stracony na poczet innego biura,
do którego pójdzie z zamiarem „może coś
innego mi doradzą”.
Jakie cechy sprzedawcy są najważniejsze w bezpośrednim kontakcie z
klientem?
Tu musimy wziąć pod uwagę rozróżnienie pojęć: sprzedaż i obsługa klienta. Obsługujący powinien być: miły, relacyjny,
uprzejmy, z uważnością na klienta. Sprzedawca: stanowczy, powinien doradzać,
pomagać w podjęciu decyzji, wskazywać na konkretne rozwiązania, zamykać
sprzedaż. Często doradcy w biurach boją
się tej drugiej roli, zostawiając klientowi
wybór i stawiając go na rozdrożu: „to już
nie wiem co wybrać, bo to i to dobre”.
Jak dyskutować z klientem, który
„wie lepiej”?
Nie dyskutować. On ze swojej perspektywy wie lepiej. Wyjątkiem jest np. gdy
klient upiera się na słaby jakościowo hotel a oczekuje wysokiej jakości. Wtedy
należy pokazać mu plusy i minusy, ewentualnie wskazać alternatywę. A jeśli nie
skutkuje – odpuścić. Można sprzedać to,
co klient chce lub poinformować go, że
„tego hotelu Panu nie sprzedam, żeby nie
miał Pan do mnie pretensji po powrocie”.
Jakie są najczęściej popełniane przez
sprzedawców błędy, które skutkują
utratą klienta?
Jest wiele. Rozpoznanie potrzeb klienta
tylko na poziomie kryteriów podstawowych i od razu przedstawianie na tej
podstawie katalogu ofert. Obracanie monitora do klienta z „listingiem ofert”
z systemu rezerwacyjnego. „I co mam
tego wybrać skoro się na tym nie
znam?”. Największym jednak błędem
jest proponowanie wielu ofert z postawą
„to Twój wybór, ja za Ciebie decyzji nie
podejmę”. Jest to równoznaczne z twierdzeniem: „zastanów się i nie kupuj w tej
chwili. Idź do jeszcze kilku biur i dopiero
podejmij decyzję”. Nie ma potrzeby tego
mówić i tak robić. I tak wcześniej klient
zazwyczaj odwiedził już kilka biur stacjonarnych i internetowych.
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Poznaj tajniki efektywnej sprzedaży
WSŁUCHAJ SIĘ W POTRZEBY KLIENTA. Każdy ma inne
oczekiwania i umiejętność ich identyfikacji jest
pierwszym zadaniem sprzedawcy.
Nawet w dobie internetu i gwałtownie
rozwijających się nowych technologii,
nic nie zastąpi bezpośrednich relacji
z klientami w sprzedaży usług i produktów turystycznych. Co zatem zrobić, żeby
klient wyszedł z naszego biura zadowolony i co ważniejsze wrócił ponownie? Oto
przewodnik po tajnikach sprzedaży.

Anna Oporska

W

i´kszoÊç z nas chce byç odcià˝ona z koniecznoÊci analizowania
wszystkich dost´pnych opcji
przed dokonaniem zakupu usługi turystycznej. Dlatego tak wielu klientów biur
podró˝y, pomimo dost´pnoÊci ofert w
internecie, woli przyjÊç do biura stacjonarnego i tam dokonaç zakupu. W takiej
sytuacji rola sprzedawcy jest i jeszcze długo pozostanie kluczowa w dystrybucji
produktów turystycznych. Powinien on
zatem posiadaç okreÊlone umiej´tnoÊci,
a tak˝e wiedz´, jak efektywnie sprzedawaç. ZnajomoÊç technik sprzeda˝y jest
niezb´dna do okreÊlenia potrzeb oraz
oczekiwaƒ potencjalnego klienta, co finalnie ma doprowadziç do sprzeda˝y
produktu lub usługi. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e tym, co łàczy wszystkich klientów jest potrzeba. Jest to zazwyczaj
potrzeba posiadania czegoÊ lub znalezie nia rozwiàzania, a nierzadko jest to po
prostu potrzeba zaspokojenia własnych
kaprysów. Sprzedawca musi wi´c umieç
nie tyle sprzedawaç sensu stricto, co dostarczaç te rozwiàzania i zaspokajaç te
potrzeby. Nie mo˝na traktowaç klientów, jak „chodzàce portfele”, bo to nie
pomo˝e w osiàgni´ciu zysków. Rolà
sprzedawcy jest rozwiàzywanie problemów. Rozwiàzujàc je – zarabiasz.
Niezb´dne jest tu zaanga˝owanie, troska
o klienta i znajomoÊç własnej oferty.
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Nawiąż kontakt emocjonalny
z klientem

Na właÊciwà komunikacj´ mi´dzy
ludêmi najwi´kszy wpływ (55 proc.) ma
j´zyk niewerbalny, czyli mowa ciała,
gesty, zachowanie, wyglàd. W dalszej
kolejnoÊci tonacja głosu (38 proc.),
a dopiero na samym koƒcu słowa
(7 proc.). O tym jakie wra˝enie na temat sprzedawcy wytworzy sobie w umyÊle klient decydujà pierwsze trzy minuty
spotkania. Mo˝e byç ono pozytywne lub
negatywne, potem jest ju˝ tylko poszukiwanie faktów potwierdzajàcych wyro bionà opini´. Dlatego tak wa˝ny jest
profesjonalny wglàd, stosowne zachowanie, komunikatywnoÊç i otwartoÊç
– to punkty wyjÊciowe w kontakcie z
konsumentem.
Jednak to rozmowa z klientem stanowi sedno sprzeda˝y. Osoba, której
chcemy coÊ sprzedaç musi si´ czuç swobodnie w naszym towarzystwie, a relacja
mi´dzy kupujàcym a sprzedajàcym powinna si´ opieraç na zaufaniu. W kontakcie z klientem zawsze powinniÊmy
wychodziç z zało˝enia, ˝e jesteÊmy osobà, która mo˝e pomóc rozwiàzaç jego
problemy. Dlatego nale˝y wykazaç zrozumienie i zainteresowanie, na wst´pie
warto porozmawiaç w niezobowiàzujà cy sposób. To spowoduje nawiàzanie
kontaktu emocjonalnego. Luêna roz mowa powoduje nawiàzanie wi´zi i zaufania. Klient musi widzieç w nas
osob´, z którà znajduje wspólny j´zyk.
Dlatego te˝ nale˝y unikaç frazesów,

ZDOBĄDŹ ZAUFANIE KONSUMENTA. Pokaż,
że rozumiesz jego potrzeby i posiadasz profesjonalną
wiedzę, która pomoże je zaspokoić.

W PRZEDSTAWIANIU OFERTY WYKORZYSTUJ OPINIE
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW i powołuj się na rekomendacje tzw. liderów opinii.

CECHY PROFESJONALNEGO SPRZEDAWCY
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*Badanie „Sami o sobie. Sprzedawcy we własnych oczach”, zrealizowane przez Instytut Milward Brown dla PNSA w lutym 2014 r.

ale te˝ tematów trudnych i kontrower syjnych. Warto na przykład pomówiç o
zainteresowaniach klienta. JednoczeÊnie przez cały czas nale˝y budowaç wizerunek
profesjonalisty.
Nasze
zachowanie powinno kojarzyç si´ z takimi cechami, jak pewnoÊç siebie, opa nowanie i profesjonalizm.
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Odrzuć stare przyzwyczajenia

Powtarzane niegdyÊ stwierdzenie
„nasz klient, nasz pan” nale˝y odło˝yç
do lamusa. Takie podejÊcie stawia sprzedawc´ w podrz´dnej roli w stosunku do
klienta. Dobra relacja opiera si´ na partnerskim podejÊciu obu stron, gdzie
klient i handlowiec sà sobie równi. Majàc to przeÊwiadczenie ˝adna ze stron
nie ma wobec siebie nierealnych oczekiwaƒ. Jak zatem daç do zrozumienia
konsumentom, ˝e jesteÊcie sobie równi?
Nie traktuj siebie jak sprzedawcy, lecz
jako partnera biznesowego lub doradc´,
który dostarcza rozwiàzaƒ i tak si´ za chowuj. Nale˝y wyra˝aç swoje zdanie
z pełnà stanowczoÊcià i prezentowaç
spójny wizerunek z tym, co si´ mówi, a
jednoczeÊnie szanowaç opini´ drugiej
osoby. JeÊli pozycjonujemy sami siebie
jako kogoÊ, kto posiada wiedz´, kno-how i umiej´tnoÊci wówczas zmienia si´
nasz obraz w oczach klienta. B´dzie on
z nami rozmawiał na ró˝ne tematy, szukał rady i liczył si´ z naszym zdaniem.
By staç si´ dobrym sprzedawcà, nale˝y tak˝e wierzyç w swój produkt, byç
przekonanym, ˝e oferowane rozwiàzania sà najlepsze dla naszych klientów.
B´dàc „zafascynowanym” własnà ofertà, nie sprzedajemy jedynie produktów
lub usług, a idee. Przykładowo pracownik banku udzielajàc kredytu, pomaga
w realizacji marzeƒ. Im bardziej sprzedawca wierzy w to, co sprzedaje, tym
staje si´ wi´kszym autorytetem w swojej
dziedzinie i łatwiej zdobywa zaufanie
klientów.

3

Stosuj narzędzia „wpływu
społecznego”

Kupujàc okreÊlone produkty, cz´sto
nieÊwiadomie ulegamy wpływom pew nych mechanizmów. Mechanizmy te
opisał w swojej bestsellerowej ksià˝ce
„Wywieranie wpływu na ludzi” znany

klientów, którà charakteryzuje „dotykowe przetwarzanie informacji”. Takie
osoby wyró˝nia intuicja i wra˝liwoÊç, łatwo rozpoznajà nastrój rozmówcy. Posługujà si´ słownictwem typu „czuj´,
˝e...”. Te trzy rodzaje przetwarzania informacji sprawiajà pewnà trudnoÊç w
nawiàzaniu bli˝szego kontaktu z klientem do momentu, a˝ sobie uÊwiadomimy jakim rodzajem posługuje si´ nasz
rozmówca. Wyzwaniem dla sprzedawcy
b´dzie zachowanie elastycznoÊci w działaniu. Im bardziej umie si´ dostosowaç
do rozmaitych zachowaƒ klientów i pomaga im poczuç si´ swobodnie, tym
cz´Êciej b´dzie miał okazj´, by sprzedaç
wi´cej. Jednak nale˝y pami´taç, ˝e ostatecznie to klient powinien mieç prawo
ustalenia takiej „przestrzeni”, w której
czuje si´ komfortowo i swobodnie.

profesor psychologii społecznej Robert
B. Cialdini. Wyodr´bnił on siedem
podstawowych reguł psychologicznego
oddziaływania na ludzi, które okreÊlił
równie˝ mianem narz´dzi wpływu społecznego. Oto kilka z nich, które warto
zastosowaç w kontakcie z klientem. Po
pierwsze jesteÊmy w stanie uwierzyç w
coÊ bardziej, jeÊli jest to zdanie wi´kszoÊci. Dlatego podczas prezentacji
produktu warto wykorzystaç opinie za dowolonych klientów oraz wszelkie rekomendacje, jak artykuły w prasie, w
internecie, opinie blogerów etc. Tworzy
to obraz produktu jako sprawdzonej
opcji zakupu, co w umyÊle klienta minimalizuje ryzyko pomyłki. Łatwiej
wierzmy osobom, które stanowià dla
nas autorytet w jakiejÊ dziedzinie. Dlatego, tak jak wskazano ju˝ wy˝ej, sprzedawca powinien byç ekspertem w
temacie sprzedawanych usług. Im bardziej coÊ jest niedost´pne, tym bardziej
człowiek tego po˝àda i wydaje si´ to
bardziej atrakcyjne. Marketing sprzeda˝y to idealne pole do sprawdzenia i
wykorzystania tej zasady. Wystarczy zasugerowaç klientowi, ˝e oferta jest
ograniczona czasowo lub iloÊciowo, co
od razu sprawi, ˝e wyda mu si´ bardziej
atrakcyjna.
Przedstawiajàc ofert´ warto zwróciç
uwag´ na kolejnoÊç podawanych propozycji. Zaczynajàc od przedstawiania
na przykład najdro˝szych ofert a póêniej prezentowaç tà właÊciwà, którà faktycznie chcemy sprzedaç. Dzi´ki temu
klient oceni jà jako bardziej atrakcyjnà
w porównaniu do poprzednich.
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Zmieniaj styl komunikacji
w zależności od klienta

Ka˝dy z nas inaczej przetwarza informacje. Wzrokowcy myÊlà w formie obrazów, êródłem informacji jest dla nich
to, co mogà zaobserwowaç. Charakteryzuje ich szybkie mówienie i kamienny
wyraz twarzy. Rozmawiajàc z takà oso bà nale˝y u˝ywaç zwrotów „prosz´ sobie wyobraziç”, podsuwaç do obejrzenia
foldery, zdj´cia i filmiki.
Z kolei „słuchowcy” wyczuleni sà na
ton i tembr głosu, wolà gdy ktoÊ inny
przejmuje inicjatyw´ w rozmowie. Zapami´tujà na zasadzie skojarzeƒ słownych. Jest jeszcze trzecia grupa

Trzymaj swoje emocje
na wodzy

Wyzwaniem dla sprzedawców w
bezpoÊredniej pracy z klientem jest radzenie sobie z osobami „trudnymi”.
Chodzi o ludzi, którzy majà w sobie
ró˝ne emocje i je uzewn´trzniajà, w
sposób nie zawsze dla nas przyjemny.
Jak sobie z nimi radziç? Przede wszystkim nie nale˝y rezygnowaç z obsługi
tzw. trudnych klientów. Warto jednak
zadaç sobie pytanie – skàd wynikajà ich
emocje, czy przypadkiem ich frustracja
nie ma korzeni w sposobach organizacji naszej firmy, zawiłych procedurach,
nastawieniu i wyszkoleniu pracowników? Nawet w przykrej sytuacji warto
zaczàç diagnoz´ problemu od siebie.
Je˝eli znajdziemy błàd po własnej stronie najwa˝niejsza jest umiej´tnoÊç
szybkiego reagowania i wyciàganie
wniosków na przyszłoÊç.
W kontakcie z „trudnym klientem”,
nale˝y pami´taç o kilku zasadach: zachowaj spokój i nie daj si´ sprowokowaç. JeÊli odwzajemnimy mu pi´knym
za nadobne to doprowadzimy jedynie
do awantury i stracimy klienta a niewykluczone, ˝e tak˝e kilku innych, którym opowie o całej sytuacji. Zamiast
si´ wykłócaç lepiej okazaç zrozumienie, nawet jeÊli ton wypowiedzi naszego rozmówcy nie jest najmilszy.
Czasami kilka zwrotów, takich jak „rozumiem, ˝e to nic przyjemnego”, czy
„ma Pan pełne prawo byç zdenerwowanym” sprawiajà, ˝e klient zauwa˝a
po drugiej stronie człowieka i nie chce
ju˝ wy˝yç si´ na firmie, tylko w koƒcu
skutecznie rozwiàzaç swój problem.
Wa˝ne aby skierowaç uwag´ klienta
właÊnie na jego rozwiàzanie. Postaraj
si´ zdobyç jak najwi´cej informacji,
o tym w czym tkwi kłopot. Zadawaj
liczne pytania i anga˝uj rozmówc´
do aktywnej wymiany informacji. Gdy
koncentrujemy uwag´ na konkretach
– emocje opadajà. Pami´taj te˝ o bie˝àcym informowaniu o swoich działaniach. Zamiast prosiç o chwil´
cierpliwoÊci, której klient zapewne nie
ma, lepiej powiedzieç co robimy i jaki
b´dzie efekt tej czynnoÊci.
Na koniec nale˝y zadbaç tak˝e o własne emocje. Gdy ktoÊ nas obra˝a lub
krzyczy – mamy prawo przerwaç takà
sytuacj´. Nale˝y wówczas grzecznie, ale
stanowczo poinformowaç awanturnika
o tym, ˝e nie b´dziemy kontynuowaç
rozmowy i zaprosiç do ponownego kontaktu.

PERSONALIA

Sylwetka | Krzysztof Tuz zdradza histori´ swojego biura Masz Wakacje

O podró˝ach mówi´ na blogu
Obieżyświat z zacięciem trampa

Krzysztof Tuz jest bardzo medialny. Chętnie występuje w telewizji, pisze też
własnego bloga, na którym opowiada
o swoich podróżach, w końcu jego planem jest „przedreptać świat”. Zamiłowanie do dalekich wypraw przerodził w
biznes i wraz ze wspólnikiem założył biuro podróży Masz Wakacje.

Magdalena Szadkowska

Zaczęło się od rejsów
Studia wspomina jako pi´kny i aktywnie sp´dzony czas, niekoniecznie na
samym studiowaniu. – Po pierwszym
roku odkryłem, ˝e uczelnia ma do dyspozycji niewykorzystywany jacht, wi´c
wspólnie z kolegami zało˝yliÊmy sekcj´
˝eglarskà, na bazie której organizowałem na uczelni szkolenia – wspomina
Tuz. Obudził si´ w nim tak˝e talent
dziennikarski, który pozwolił mu reaktywowaç uczelnianà gazet´. W efekcie
wybrano go na prezydenta Parlamentu
BWSH. Podczas studiów rozpoczàł tak˝e pierwsze, płatne zaj´cie zwiàzane
z turystykà. – W wakacje prowadziłem
na Mazurach jako „najemnik” (pracujàc dla biur podró˝y i klubów ˝eglarskich) rejsy ˝eglarskie i pracowałem
jako instruktor na obozach – mówi
Krzysztof Tuz. Do turystyki w pełnym
tego słowa znaczeniu trafił przez przypadek. Z ramienia Parlamentu Studentów szukał sponsorów i tak trafił do

fot. archiwum prywatne

K

rzysztof Tuz urodził si´ w Słupsku.
Przez pierwszy okres swojego ˝ycia mieszkał na obrze˝ach Słowiƒskiego Parku Narodowego, który wcià˝
uwa˝a za najpi´kniejszy odcinek polskiego wybrze˝a. Lata młodzieƒcze sp´dził w Wejherowie, a na studia przeniósł
si´ do Koszalina, w okolicach którego
mieszka do dziÊ. Studiował administracj´ w Bałtyckiej Wy˝szej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, lecz na pół roku
przed egzaminami magisterskimi
stwierdził, ˝e to nie jest to, czego chce
od ˝ycia. – Zostałem przy wykształceniu
wy˝szym niepełnym, mam jedynie tytuł
licencjata. Postanowiłem skupiç si´ na
pracy i zdobywaniu doÊwiadczenia oraz
wiedzy, która byłaby przydatna w ˝yciu
– podkreÊla Tuz. I tak rozpocz´ła si´ jego przygoda z turystykà.

wujka kole˝anki, prowadzàcego biuro
podró˝y. – Kasy nie udało nam si´ wyciàgnàç, ale dogadaliÊmy si´ w sprawie
organizacji rejsów ˝eglarskich. W wakacje zorganizowałem i poprowadziłem pierwszà grup´ i póêniej zostałem
ju˝ w biurze – podkreÊla Tuz.

Turystykę znam z różnych stron
Zaczynał jako sternik i instruktor
na obozach ˝eglarskich dla szkół,
klubów i organizacji. Póêniej przez
cztery lata pracował w Binex – Turist
w Koszalinie, w którym zajmował
si´ pilota˝em, sprzeda˝à i organizacjà.
W 2004 r. został kierownikiem biura
FTT Odys w Koszalinie. W tym samym czasie wymyÊlił i zało˝ył serwisy
www.kolonieiobozy.net oraz www.
YestiClub.pl, które istniejà do dziÊ. W
2010 r. z obecnym wspólnikiem Wojciechem Stanisławskim zało˝yli biuro
Masz Wakacje. – MieliÊmy podobne
poglàdy na to, jak powinno wyglàdaç
biuro, jakoÊç obsługi klienta i co chcielibyÊmy zmieniç oraz ulepszyç. Obaj z
ró˝nych przyczyn nie mogliÊmy ju˝ realizowaç naszych pomysłów w dotych-

Ankieta: Wiedzę o świecie przekazywała mi babcia

czasowych układach – mówi Tuz. Zebrali swoje projekty oraz lata doÊwiadczeƒ w turystyce i postanowiliÊmy
rozwijaç je pod jednà markà Masz Wakacje.

Blog to kolejna pasja
Tytuł bloga „Wakacje i podró˝e”
dokładnie odzwierciedla zamysł, jaki
przyÊwiecał mu przy jego tworzeniu.
– Wakacje, wszystko co zwiàzane
z urlopem, odpoczynkiem i wycieczkami, czyli od kilkunastu lat moja praca.
I podró˝e, moja pasja, którà staram
si´ realizowaç w ka˝dej wolnej od
pracy chwili – tłumaczy Tuz. Blog to
z jednej strony ch´ç podzielenia si´
z czytelnikami wra˝eniami z podró˝y,
z drugiej zaÊ êródło inspiracji i wiedzy
- Sam przed wyjazdem cz´sto szukam
w sieci takich informacji, jak: ceny, tanie hotele etc. – podkreÊla Krzysztof
Tuz. To tak˝e doskonały sposób na
usystematyzowanie wra˝eƒ z odwiedzonych krajów oraz selekcja zdj´ç.
Dodatkowo od 2014 r. współpracuje z
Magazynem „MM Trendy”, w którym
redaguje dział o podró˝ach.

W turystyce przepracował ponad
15 lat, na ró˝nych stanowiskach. Jak
sam podkreÊla prze˝ył upadki kilkunastu biur podró˝y. – Praca w turystyce
jest ci´˝ka, wymagajàca, ale te˝ dajàca
wiele satysfakcji. Wymaga nieustannego doskonalenia i reagowania na
zmiany, które w tej bran˝y sà wyjàtko wo cz´ste – mówi Tuz. Lubi byç w drodze. Obie˝yÊwiat z zaci´ciem trampa,
szcz´Êciarz łàczàcy przyjemne z po˝y tecznym – tak napisała o nim kiedyÊ
kole˝anka z redakcji. Jego ˝ycie
rodzinne zwiàzane jest z podró˝ami.
Nie ma dzieci, wi´c ka˝dà wolnà chwil´ stara si´ sp´dziç poza domem.
– Na szcz´Êcie moja partnerka podziela moje pasje – zaznacza Tuz. Cz´sto
podró˝uje z plecakiem, do miejsc znajdujàcych si´ poza utartymi szlakami.
Miło wspomina podró˝ do Syrii i Libanu, uwielbia Jordani´ i cały bliski
Wschód, zauroczony jest Gruzjà, a
najch´tniej wróciłby do Iranu. Jego
pasje to tak˝e ksià˝ki, fotografia,
dziennikarstwo i wszelkie aktywnoÊci:
jazda na rowerze, piesze w´drówki,
jazda na nartach, kajaki etc. Oprócz
tego ˝egluje (w tym na łodziach polinezyjskich PROA) i chodzi po górach.
Krzysztof Tuz chciałby po prostu
przedreptaç Êwiat. Najbli˝szym realizowanym marzeniem jest półroczna
podró˝ do Azji, którà planuje rozpoczàç w styczniu. W planach ma Oman,
Filipiny, Malezj´ i Indonezj´.

Curriculum vitae
Krzysztof Tuz, ma 34 lata, urodził się
w Słupsku. Studiował administrację
w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Początkowo pracował jako sternik i instruktor na
obozach żeglarskich. Później przez cztery lata pracował w Binex – Turist, a od
2004 r. jako kierownik biura w FTT
Odys w Koszalinie. W 2004 r. założył
serwisy www.kolonieiobozy.net oraz
www.YetiClub.pl. Jest współwłaścicielem biura podróży Masz Wakacje.
Prowadzi również bloga „Wakacje
i podróże”. Nie ma dzieci.

Kadry | Tunezyjski Urzàd ds. Turystyki ma nowego dyrektora

B´d´ dalej promował Tunezj´

Agnieszka Strzelecka, project manager Africaline

fot. Archiwum prywatne

Wybrałam pracę w turystyce, bo... turystyka to moja pasja,
od dziecka wiedzę o świecie i geografii świata przekazywała mi
moja babcia – geograf. Już wtedy wiedziałam, że chcę podróżować i wiązać z tym swoją przyszłość i pracę.
Pierwsza praca w turystyce... zaczęła się już w wieku 19 lat,
gdy zatrudnili mnie w lokalnym biurze podróży na stanowisku specjalisty ds. turystyki.
W pracy lubię... różnorodność i to, że codziennie uczę się czegoś
nowego. Tu nie ma miejsca na nudę i monotonię!
W pracy nie lubię... pracy w turystyce nie można nie lubić. Można jedynie podkreślić, że turystyka jest bardzo podatna na wszelkie zmiany i na szereg
czynników niezależnych od nas.
We współpracownikach cenię... wiedzę i doświadczenie oraz to, że koledzy z biura
Africaline pracują z wyjątkową pasją, którą można się inspirować.
Czuję satysfakcję, gdy... przygotowując ofertę dla klienta w pełni spełniam jego oczekiwania i indywidualne potrzeby, a po zrealizowanym wyjeździe widzę na jego twarzy
zadowolenie.
Wolny czas spędzam... najczęściej uprawiając sport lub z rodziną i znajomymi.
Miejsce, w którym mogłabym żyć... wybrałabym Wyspy Kanaryjskie. Tu czas płynie
wolniej a słońce świeci cały rok. W ciągu dnia jest też czas na hiszpańską sjestę.
Najbardziej pamiętna podróż... to rejs luksusowym statkiem po Morzu Śródziemnym.
Ulubiona książka... to „Blondynka w dżungli” Beaty Pawlikowskiej. Lubię jej styl pisania i opowiadania. Książka jest dowcipna i pełna humoru. Często do niej wracam.
Życiowe osiągnięcie... wyprawa do Kanionu w Parku Narodowym Koprulu w Turcji. MS

Ahmed Medded zastąpił Raję Ammar na
stanowisku dyrektora Tunezyjskiego
Urzędu ds. Turystyki. Zamierza kontynuować szereg projektów mających na
celu promocję tunezyjskiej turystyki.
Ahmed Medded ukoƒczył Wy˝szà
Szkoł´ Handlowà w Kartaginie
w Tunezji, gdzie uzyskał dy plom z turystyki. Od poczàtku
pracy w sektorze turystyki, czyli od ponad 12 lat, anga˝ował
si´ w realizacj´ wielu badaƒ
z zakresu turystyki, przemysłu
hotelowego, organizacji wydarzeƒ czy planowania podró˝y.
Od 2005 r. współpracuje z
ONTT, jako wykładowca Marketingu i Zarzàdzania Hotelami. Na stanowisko dyrektora Tunezyjskiego
Urz´du ds. Turystyki został wybrany w
konkursie zorganizowanym przez
ONTT w Tunisie. Zastàpił dotychczasowà dyrektor Raj´ Ammar, która pełniła t´ funkcj´ od dwóch lat. Medded

mówi płynnie po arabsku, francusku i
angielsku.
Ahmed Medded ma 36 lat. Ma
wszechstronne doÊwiadczenie w sektorze turystyki i hotelarstwa. Swojà karier´ rozpoczynał w agencji MICE,
póêniej zajmował mi´dzy innymi stanowisko wicedyrektora w jed nym z tunezyjskich hoteli, by
nast´pnie zajàç si´ pracà na
uczelni.
Zadania czekajàce na szefa przedstawicielstwa tunezyjskiego urz´du w Polsce
pozostajà takie same: rozwój
oferty wakacyjnej Tunezji w
katalogach touroperatorów
operujàcych na rynku polskim i krajów bałtyckich, akcje promujàce Tunezj´, jako kierunek wakacji
oraz popularyzacja mniej znanych, ale
równie atrakcyjnych produktów turystycznych Tunezji, takich jak turystyka
kulturowa, filmowa, festiwalowa, talasoterapia, golf czy sporty wodne. MS

19

stanowiska
 MARTA GLINKA ZOSTAŁA NOWĄ
DYREKTOR MARKETINGU PLL LOT.
Zastąpiła na tym stanowisku Michała Lemana, który obecnie jest dyrektorem
zarządzającym LOT Travel.
Marta Glinka ukończyła
zarządzanie i marketing
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada
ponad 15-letnie doświadczenie w marketingu. Zarządzała takimi markami, jak
Żubrówka czy Tchibo w firmach FMCG. Na nowym
stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za stworzenie
nowej strategii marketingowej LOT-u
i odświeżenie wizerunku marki. MS
fot. Archiwum prywatne
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 MAŁGORZATA KOZIEŁ NOWĄ RZECZNICZKĄ PRASOWĄ PLL LOT. Zastąpiła
na tym stanowisku Barbarę Pijanowską-Kuras, która objęła funkcję dyrektora
Biura Komunikacji Korporacyjnej. Kozieł
ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i studia MBA
w GFKM (Rotterdam School of Management). Do niedawna była rzecznikiem
prasowym oraz pełniła obowiązki
dyrektora Komunikacji Korporacyjnej w
PGE Polska Grupa Energetycza SA.
Wcześniej przez osiem lat związana
była z TVN24, jako producentka i wydawca w redakcji spraw zagranicznych
oraz prezenterka i lektorka w dziale
news. Współtworzyła m.in. takie programy, jak: „Dama PiK”, „Studio Europa”,
„Świat Reporterów”, „Horyzont”, „Tele-serwis”. MS
 CHARLIE SMITH ZOSTAŁ DYREKTOREM MARKETINGU VISITSCOTLAND.
Do jego obowiązków będzie należało
promowanie kraju w obrębie krajowym
i międzynarodowym. Smith dołączy do
narodowego zarządu turystyki po 15 latach pracy w marketingu, sprzedaży i zarządzania produktami dla takich firm, jak
BT, Orange, Vodafone, Królewskiego Banku Szkocji, a także OVO Energii. Smith,
pochodzący z Edynburga pełni także funkcję dyrektora honorowego w organizacji
Sportinspired. To społeczne przedsiębiorstwo zajmuje się propagowaniem aktywności fizycznej. KK
 PREZYDENTEM OITS, MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
TURYSTYKI ZOSTAŁ JEAN MARC
MIGNON. Francuz został wybrany na
czteroletnią kadencję. Przez 18 lat był
głównym przedstawicielem Narodowego Związku Stowarzyszeń Turystycznych.
Zajmował się tam m.in. zarządzaniem zespołami pracowników, promocją organizacji w mediach publicznych. Był także
prezesem Międzynarodowej Federacji
Młodzieżowych Organizacji Podróżniczych. Między 1974 a 1991 rokiem pracował we francuskim stowarzyszeniu
„Róża Wiatrów” zajmującym się międzypaństwowymi programami wymiany młodzieży. Mignon uzyskał dyplom
w Wyższym Instytucie Interpretacji i Tłumaczenia na Uniwersytecie Katolickim w
Paryżu. KK


RADOSŁAW MAZUR NOWYM
KIEROWNIKIEM SPRZEDAŻY W HOTELZON. Ukończył marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
oraz marketing internetowy w Akademii
L. Koźmińskiego. Pracował jako regionalny kierownik sprzedaży TUI Poland,
zajmował się także siecią dystrybucji
i rozwoju franczyzy touroperatora. Później
był dyrektorem sprzedaży 7islands oraz
dyrektorem zespołu Key Account Managers w Benefit System. Od października
zajmuje stanowisko kierownika sprzedaży w Hotelzon. MS
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KRONIKA

w branży
SPOTKANIA
 RAINBOW TOURS NAGRODZONE.
Wręczenie nagród w konkursie Effie
Awards 2014 na najbardziej efektywne kampanie reklamowe odbyło się
podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Biuro Rain-

bow Tours odebrało aż dwie statuetki
– Srebrne Effie za kampanię „Zwierzaki” – Lato 2014 oraz Brązowe Effie za
kampanię „Prawdziwa Egzotyka” – Egzotyka 2013/14. W pierwszej z nich do ceniono porównanie konsumenta do
„wakacyjnego zwierza”, a w drugiej
kampanii główną rolę odegrał jej cel
„Prawdziwa egzotyka... to coś, czego
nie widziałeś…”. Brano pod uwagę
promocję w: telewizji, internecie, radiu,
a także materiały BTL w salonach Rainbow Tours oraz w sieci sprzedaży na
terenie całego kraju, narzędzia direct
mail, działania ambientowe. MS
 DŻERBA W RYTMACH POP. Przez
3 dni trwał festiwal „Pop in Djerba” w
tunezyjskim kurorcie. Zróżnicowany

Nr 21 • 1-15 listopada 2014 •

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Nagrody | Starosta jeleniogórski przyznał wyró˝nienia

Liczyrzepy 2014 przyznane

Lista nagrodzonych

• Liczyrzepę w kategorii Najlepszy Obiekt Hotelarsko-Turystyczny przyznano Hotelowi „Kryształ” ze
Szklarskiej Poręby • Za Najefektywniejszą Promocję
nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Rada Odnowy
Przesieki • Za Najlepszy Produkt Turystycznym została uznana Gmina Kowary za Kolarski Wjazd i Bieg
Górski na Okraj • W kategorii Promocja Regionu wygrała Gmina Kowary za przewodnik „Wędrówki Konia
Tradycjusza” • Liczyrzepę za Najlepszą Promocję Za graniczną otrzymał dr Güther Denzler, były starosta
powiatu Bamberg • Za Kreatywność Służącą Budowaniu Atrakcyjnego Wizerunku Gminy Przyjaznej
Turystyce Liczyrzepę otrzymał Witold Szczudłowski,
dyrektor Związku Gmin Karkonoskich i inicjator
współpracy transgranicznej gmin polskich i czeskich
w dziedzinie turystyki • Nagroda Liczyrzepy za promowanie turystyki w jeleniogórskim powiecie trafiła
do Wiesława Dzierzby, dyrektor Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.
Marek Ciechanowski wręczył Nagrody Dolnośląskiej
Izby Turystyki. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajęło Biuro Podróży Eltur z Wrocławia, drugie – Biuro
Turystyki i Usług Remedium z Wrocławia, trzecie miejsce ex aequo – BP Promotion Club z Wrocławia i BP
Bis-Travel z Bystrzycy Kłodzkiej. Wyróżnienia trafiły
do biur podróży z Jeleniej Góry: As-Tur, Top Travel
i Eurogo oraz do BP Elin z Wrocławia.

Co roku na początku października na
Dolnym Śląsku odbywa się gala pod
hasłem Karkonoskie Spotkania Turystyczne.
Wydarzenie jest dobrà okazjà do
wr´czenia nagród turystycznych starosty jeleniogórskiego – Liczyrzepy.
W tym roku statuetki trafiły m.in. do
właÊcicieli hotelu „Kryształ” za najlepszy obiekt hotelowy.
W kategorii Promocja Regionu wygrała gmina Kowary za przewodnik
„W´drówki Konia Tradycjusza”. Natomiast Liczyrzep´ za Najlepszà Promocj´ Zagranicznà otrzymał dr Güther
Denzler, były starosta powiatu Bamberg. SM
3 października, XVII Karkonoskie Spotkania
Turystyczne 2014, Bukowiec

Workshop | Spotkanie przedstawicieli bran˝y z Europy było okazjà do poznania goÊcinnoÊci niemieckich gospodarzy

Niemcy chcą więcej turystów z Europy Środkowej
Ponad 100 gości – touroperatorów i reprezentantów biur podróży oraz dziennikarzy wzięło udział w tegorocznej
edycji Central European Workshop
– CEW 2014, który odbywał się tym ra zem w Poczdamie.

Z

program łączył w sobie zarówno muzykę, taniec, teatr, street-art oraz sety
djeskie artystów nie tylko z Tunezji,
ale także z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Pierwszego dnia można
było zobaczyć Performance na terenie
Djerbahood, czyli galerii street-artu
znajdującej się w starym miasteczku
żydowskim El Riadh. Kolejne dwa
dni przepełnione były koncertami
w Djerba Explore. To kompleks, na którego terenie znajduje się m.in. farma
krokodyli, czy tradycyjny dom dżerbiański typu menzel. Festiwal zakończył się imprezą na plaży. Dżerba
udowodniła, że jest dobrym miejscem
nie tylko na wypoczynek, ale także na
tego typu projekty. MS


GRECOS HOLIDAY NAGRODZIŁ
SWOICH AGENTÓW. Firma podczas
imprezy Grecos Family Adventure na
Krecie wręczyła dyplomy najlepszym
sprzedawcom za wyniki w tym roku.
Za największą sprzedaż zostali wyróż nieni Travelplanet.pl oraz Enovatis
(Wakacje.pl). Najlepszym agentem
w kategorii sprzedaż zostało Happy Holiday, w kategorii miasta do 100 tys.
mieszkańców – biuro Jamajka, w kategorii debiut – Pelikan Travel, w kate gorii nowości – Podniebne Podróże,
a za sprzedaż lata 2014 doceniono –
Traveligo.pl. Najwyższą sprzedażą
wśród biur partnerskich pochwalić się
mogą Travel Market oraz Kiwi Travel.
Pięć biur otrzymało także wyróżnienie
za wyniki i wzorową współpracę. Razem z agentami na Krecie bawiło się
ponad 30 pracowników Grecosa. MS

aproszeni goÊcie spotkali si´ z 42
przedstawicielami niemieckich or ganizacji turystycznych. Impreza, tradycyjnie ju˝ miała na celu promocj´
turystycznà Niemiec oraz umocnienie
kontaktów z biurami podró˝y z Europy Ârodkowej.
Oprócz worshopu organizatorzy
przygotowali tak˝e trzy wycieczki
pre -tourowe, które miały ukazaç potencjał turystyczny Brandenburgii i
Saksonii. MK
13 października, CEW – Central European
Workshop 2014, Poczdam, Niemcy

Na workshopie Europy Wschodniej 2014 nie zabrakło przedstawicieli polskich biur podróży.

Study tour | Województwo zachodniopomorskie promuje swój region

Impreza | GoÊcie biura Vero Travel bawili si´ w hotelu Arkas

Podziemia, czołgi i borowina

Sto lat i więcej!

Województwo zachodniopomorskie zorganizowało w ramach kampanii regionu
study tour dla dziennikarzy.

M

agnesem dla turystów odwiedzajàcych Pomorze Zachodnie sà uzdrowiska oraz sieç oÊrodków Spa &
Wellness i właÊnie te zalety zostały zaprezentowane przedstawicielom mediów podczas wizyty studyjnej.
Najwi´kszym zainteresowaniem cieszyła
si´ wizyta w podziemiach Dworca Głównego w Szczecinie. – Ogromny entu -

zjazm przewodnika, anegdoty i energia
oraz aran˝acje podziemnego muzeum
sprawiły, ˝e goÊcie chcieli zostaç pod
ziemià jeszcze dłu˝ej ni˝ zakładał plan
– podkreÊla Anna Wójcik, konsultant
ds. promocji Ecorys. Wizyta promowała
trzy komponenty kampanii „Pomorze
Zachodnie – dobre na przyszłoÊç”: turystyk´ aktywnà, turystykà rodzinnà
oraz Spa & Wellness. MS
16-19 października, study tour, województwo zachodniopomorskie

Golf ma być nową specjalnością regionu zachodniopomorskiego.

Vero Travel świętowało 10-lecie działalności biura. Oprócz tańców i szampańskiego nastroju, impreza była dobrą
okazją do podsumowania dziesięciu lat
pracy.

U

roczystoÊç odbyła si´ w hotelu Arkas w Prószkowie k. Opola. WÊród
licznie przybyłych goÊci byli przede
wszystkich strategiczni klienci instytucjonalni, wybrani agenci, kontrahenci
zagraniczni – m.in. z Bułgarii, W´gier i
Włoch, przewoênicy, piloci oraz przed-

stawiciele Urz´du Marszłkowskiego
i firmy Signal Iduna. Impreza, oprócz
uroczystej kolacji i taƒców przy zespole muzycznym, była okazjà do prezentacji biura. Beata Wilk, właÊcicielka
Vero Travel w trakcie „podró˝y w przeszłoÊç” zwróciła uwag´, ˝e to tylko
10 lat – ale jak˝e trudne i nieprzewidy walne. GoÊcie doskonale si´ bawili, a
impreza trwała do białego rana. MS
10 października, hotel Arkas
w Prószkowie k. Opola

Pracownicy oraz goście Vero Travel zbierali siły podczas posiłku, bo móc później szaleć na
parkiecie do rana.

