
Berlin pechowy dla ministra Zazou

Marzena German

Wydaje się, że berlińskie tar-
gi ITB są dla byłego już
ministra turystyki Egiptu

Hishama Zazou pechowym wyda-
rzeniem. W tym roku powtórzył się
scenariusz znany z 2015 roku. Po-
dobnie jak wówczas, także i teraz
niedługo po targach Zazou został
odwołany ze stanowiska szefa re-
sortu turystyki. W czasie konferen-

cji prasowej zorganizowanej na
ITB zapowiadał jeszcze, że wiosną
wybiera się do naszego kraju.

– Polska jest dla nas bardzo waż-
nym rynkiem. Planujemy ponowne
otwarcie urzędu ds. turystyki – de-
klarował wówczas Zazou. O tym, że
do Polski nie przyjedzie, możemy
być pewni, nie wiadomo też czy
zostanie ponownie uruchomione
w Polsce biuro Egipskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Hisham Zazou został odwołany
wraz z dziesięcioma innymi mini-
strami, w ramach zmian w rządzie
przeprowadzonych przed głosowa-
niem w Parlamencie nad wotum
zaufania dla gabinetu premiera
Sherifa Ismaila. Następcą Zazou
został Yahya Rashid, menedżer
z dużym doświadczeniem w sekto-
rze hotelarskim. Rashid ukończył
studia turystyczne na Uniwersyte-
cie w Kairze, był wieloletnim pra-

cownikiem sieci Marriott zarówno
w Egipcie, jak i zagranicą. Praco-
wał też dla grupy inwestycyjnej
El Khorafi z Kuwejtu, która stała
za rozbudową resortu turystyczne-
go Port Ghalib. Premier Ismail za-
powiedział m.in. że rząd będzie
mocno pracował nad wzmocnie-
niem branży turystycznej. W tym
celu przewidziano bliską współpra-
cę resortów turystyki, lotnictwa
i starożytności.

Po raz kolejny Hisham Zazou został odwołany ze stanowiska po wizycie na ITB.

BRANŻA
Gremium chce
inspirować
Spotkanie ekspertów turystyki w Pozna-
niu będzie okazją do zbliżenia świata na-
uki i branży turystycznej. Odbędzie się
ono w dniach 7-9 grudnia br. w Pozna-
niu. Jak zapowiadają organizatorzy,
czyli Forum Turystyki Regionów oraz Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
w tym roku wydarzenie to odbędzie się
pod hasłem „Badaj i realizuj”. STRONA 4

RYNEK
Rosja nie złagodzi
polityki wizowej
Rosyjskie biura podróży wystąpiły do
władz z propozycjami uproszczenia pro-
cedur wizowych, aby zwiększyć statysty-
ki turystyki przyjazdowej. Choć poprzedni
rok nie należał do najbardziej udanych dla
rosyjskiej turystyki, nie wszystkie jej seg-
menty odnotowały straty. STRONA 6

REGIONY
Green Velo w
niemieckiej ofercie
Ponad 4,5 mln Niemców wybrało się
w 2015 r. na wakacje rowerowe. 85 pro-
c. planuje także w tym roku spędzić urlop
w podobny sposób. Do Polski wybierze
się 6 proc. z nich. Choć 6 proc. niemiec-
kich turystów, deklarujących gotowość
wybrania się na urlop na dwóch kółkach
do Polski to ponad 230 tys. klientów, na
razie nie widać wzrostów. STRONA 9

SONDA
Czy mali touropera-
torzy powinni mieć
odrębną organizację?
Joanna Blachura: Specyfika działalności
małych biur podróży różni się od działalno-
ści touroperatorów oferujących produkt
masowy. Instytucja reprezentująca małe
podmioty mogłaby pełnić funkcje dorad-
cze i promocyjne. STRONA 8
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Raport IPK
Europa - będą
wzrosty, choć niższe
niż zakładano
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USA ostrzega przed Europą

Małgorzata Orlikowska

P
o tragicznych wydarze-
niach w Belgii, część kra-
jów wystosowała alerty,
w których nawołuje swo-
ich obywateli, by rozwa-

żyli podróż do tego kraju. Stany
Zjednoczone poszły o krok dalej,
rozciągając ostrzeżenie na całą Eu-
ropę. Wydany 22 marca przez tam-
tejszy Departament Stanu Europe
Travel Alert ostrzega Amerykanów
o „potencjalnym ryzyku, jakie niosą
za sobą podróże do Europy
w związku z atakami terrorystycz-
nymi”. Departament przewiduje, że
w najbliższym czasie może dojść do
kolejnych tego typu aktów przemo-
cy, w związku z tym zaleca turystom
„zachowanie wzmożonej czujności
w miejscach publicznych, środkach
masowego transportu, unikanie za-
tłoczonych miejsc i zwracanie uwa-
gi na bezpośrednie otoczenie,
zwłaszcza w czasie świąt religij-
nych, większych festiwali i imprez”.
Urząd radzi też, by obywatele po-
dróżujący monitorowali lokalne me-
dia i na ich podstawie na bieżąco
aktualizowali plan podróży i pozo-
stawali w stałym kontakcie z najbliż-
szymi, tak by w razie zagrożenia
było wiadomo co się z nimi dzieje.
Alert wydany został na trzy miesią-
ce, wygasa 20 czerwca.

Europa jest niekwestionowanym
liderem turystyki wyjazdowej
w Stanach Zjednoczonych. W 2014
r. odwiedziło ją prawie 12 mln oby-

wateli USA (o ponad 4 proc. więcej
niż rok wcześniej). Czy ostrzeżenie
może tę sytuację zmienić? Ryszard
Cetnarski z biura Holiday Travel
uważa, że tak, Amerykanie bardzo
poważnie podchodzą bowiem do
wszelkich komunikatów wydawa-
nych przez rząd. Równocześnie na
razie nic nie wskazuje na to, by alert
miał przynieść negatywne skutki dla
polskiej turystyki. – Kiedy dwa lata

temu wybuchł konflikt rosyjsko-
-ukraiński, odnotowaliśmy duży
spadek ruchu turystycznego ze Sta-
nów. Przewiduję, że w tym wypad-
ku może być podobnie. Najbardziej
ucierpią kraje, w których doszło do
zamachów: Belgia, Francja, na któ-
rą już jest dużo mniejszy popyt.
Skutki alertu mogą odczuć też kra-
je z nimi sąsiadujące – uważa Ry-
szard Cetnarski i dodaje, że mniej

zagrożona powinna być natomiast
Europa Środkowo-Wschodnia,
zwłaszcza Polska. – W USA istnieje
silna grupa polonijna, o Polsce dużo
się mówi, jest to więc kraj trochę
bardziej rozpoznawalny niż inne
w naszym regionie. Z kilkudziesię-
ciu grup amerykańskich, które mam
zarezerwowane, póki co żadna nie
wycofała się z przyjazdu – kwituje
Cetnarski.

TEMAT NUMERU
Ubezpieczenia
Zabieganie o gwarancje to
walka o ubezpieczenie klientów
Choć żadne z towarzystw ubezpie-
czeniowych nie ma w Polsce mono-
polu na wystawianie gwarancji
ubezpieczeniowych dla touroperato-
rów, to rynek ten wydaje się być
podzielony między zaledwie kilku
graczy. STRONA 13-15

Alert dla podróżujących po Europie obywateli Stanów Zjednoczonych może
osłabić pozycję Europy jako ulubionego kierunku podróży Amerykanów.
Nie powinien jednak spowodować spadku ich zainteresowania Polską.

Amerykanie
poważnie
podchodzą do
alertów. Ale póki
co, żadna z grup
turystów nie
wycofała się
z przyjazdu.
Ryszard Cetnarski,
Holiday Travel



W NUMERZE2 W NUMERZE2

Walne PIT na Podlasiu
Odbyło się Walne Zgromadzenie członków
oddziału podlaskiego PIT, podczas którego
przyjęto sprawozdanie zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej za rok 2015. Wybrano również
delegatów na Walne Zgromadzenia Dele-
gatów PIT oraz członków Rady Naczelnej
PIT, którymi zostali prezes Oddziału
Agnieszka Zyzało oraz Eugeniusz Ławre-
niuk. W planach na 2016 r. izba ma m.in.
organizację konferencji „Kanał Augustow-
ski – szlak turystyczny łączący Wschód
z Zachodem”. strona 8

Nowy zarząd w łódzkim PIT
Andrzej Kołłątaj, właściciel biura Areatour,
został prezesem oddziału PIT w Łodzi. Na
stanowisku tym zastąpił Małgorzatę Kar-
wat, która nie startowała w wyborach.
Andrzej Kołłątaj przedstawił plan swoich
działań, wśród których znalazła się współ-
praca z organami administracji rządowej,
samorządowej oraz stowarzyszeniami, pro-
mocja izby, podwyższanie kwalifikacji i
kompetencji członków oddziału. strona 8

Samorządy
Morskie przedstawicielem
Światowa linia oceaniczna Princess Cru-
ises specjalizująca się w rejsach statkami
klasy premium wybrała warszawską firmę
Morskie na swojego wyłącznego przedsta-
wiciela na terenie Polski. Morskie – organi-
zator rejsów – będzie odpowiadało za
sprzedaż, promocję linii na terenie kraju
i zwiększanie liczby pasażerów. Firmy
współpracują ze sobą od dwóch lat.
Warszawski organizator uznawany jest
za „wspaniałego ambasadora linii oce-
anicznych”. strona 10

Greckie Wesele z Grecosem
Touroperator jest sponsorem filmu
„Wielkie Greckie Wesele 2”, który
wszedł do kin w kwietniu. W ramach
kampanii promocyjnej touroperator
zaprosił przedstawicieli biur agencyjnych
na specjalne pokazy przedpremierowe.
Seanse dla gości Grecosa odbyły
się w czterech miastach w Polsce:
w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku
i w Warszawie. strona 10

BiuraPOT
Dla każdego jest miejsce
w systemie strona 4

Dr Wojciech Fedyk,
nowy prezes
Polskiej Organizacji
Turystycznej,
ma wyraźną wizję
działania.
Przede wszystkim
chce wzmocnić
współpracę
z regionami
i przedsiębiorcami.

Czytaj też
Mało chętnych na olimpiadę
Na cztery miesiące przed rozpoczęciem
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro,
organizatorzy borykają się z problemem
niesprzedanych biletów na rozgrywki.
Jak dotąd fani sportu zakupili nieco
ponad ich połowę. strona 10

Diametnowi touroperatorzy
Grecos Holiday, Itaka i Rainbow Tours
otrzymały Diamenty Forbesa. Wśród
laureatów z branży turystycznej znalazł
się także Enter Air. Autorzy rankingu pod
uwagę biorą poziom przychodów,
dochodów, a także wzrost wartości
marki. strona 4

Konkursy wiedzy o turystyce
Śląska Izba Turystyki organizuje dwa
konkursy wiedzy o turystyce dla uczniów
z województwa śląskiego. Pierwszy
z nich skierowany był do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych uczących się na
kierunkach związanych z turystyką
i hotelarstwem. strona 4
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Alicja Dąbrowska,
dziennikarka
„Gazety Wyborczej”

Wśród duszących
Tunezję proble-
mów terroryzm
jest na pierwszym
miejscu. Tunezję
gnębi też bezrobo-
cie i biurokracja.
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OD REDAKCJI

Prezes POT –

Jeszcze się nie
zdarzyło, żeby
jakakolwiek decyzja
władz ucieszyła
wszystkich.
Ta chyba cieszy...

Ewa Kubaczyk,
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystycznych”

ORGANIZATOR ODPOWIADA ZA
BŁĘDY FIRMY TRANSPORTOWEJ

Obok usługi zakwaterowania i wyżywienia
to właśnie usługa transportu autokarowego
jest najczęstszym źródłem niezadowolenia
klientów i w następstwie tego składanych
przez nich reklamacji. Wszelkie opóźnienia,
awarie, zły stan techniczny to okoliczności,
które obciążają bezpośrednio organizatora,
nawet jeżeli usługi transportowej nie wyko-
nuje on osobiście. Ważne jest, aby w umo-
wie z firmą transportową zawrzeć zapisy,
które pozwolą organizatorowi dochodzić od
niej roszczeń w wypadku zgłoszenia rekla-
macji przez klientów. strona 17

KTO MA PRAWO KORZYSTAĆ ZE
ZDJĘĆ Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Zgodnie z ustawą o prawach autorskich
i prawach pokrewnych rozpowszechnianie
wizerunku osoby wymaga jej zezwolenia,
a domniemanie, że osoba takie zezwolenie
wyraziła, obowiązuje tylko w przypadku,
gdy za pozowanie osoba otrzymała wyna-
grodzenie (np. model). W przypadku uczest-
ników imprez o żadnym wynagrodzeniu nie
ma mowy, dlatego dla rozpowszechniania
ich wizerunku wymagana będzie w więk-
szości przypadków zgoda osoby zaintereso-
wanej. Wyrażenie zgody może zostać
dokonane w dowolnej formie. strona 17

PRAWO PORADNIA
NIE BLOGUJESZ?
TO POWINIENEŚ ZACZĄĆ

Z bloggerami chętnie współpracują duże
firmy, także z segmentu turystycznego.
Zamiast płacić komuś innemu, sam wy-
korzystaj siłę blogu do reklamowania
własnych produktów i ich sprzedaży.
To zajęcie pozwala nie tylko zaprezento-
wać własne poglądy, ale też promować
towary i usługi. Z bloggerami
chętnie współpracują firmy, które za
opłatą lub za inną rekompensata wyko-
rzystują siłę internetowych
pisarzy do reklamowania własnych pro-
duktów. strona 18
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Dla przyjazdówki
ŚDM to kłopot8

Zyski z organizacji Świato-
wych Dni Młodzieży czer-
pać będą głównie hotelarze
i restauratorzy.

Zwiedzanie
w biegu9

Logos Travel wprowadza
nową ofertę dla biegaczy:
zwiedzanie połączone z
bieganiem



FITNESS NA MALCIE

Od kwietnia aktywny wypoczynek
oferuje biuro Fitness4Malta, którego
właściecielką jest Marta Dreyfus-Starzyk.
W ofercie biura znaleźć można m.in.
imprezy integracyjne, wakacje fitness,
wyjazdy treningowe, obozy nurkowe oraz
tzw. aktywne city breaki. strona 9

KONGRES W ŚWIDNICT

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska cieszy się, że w MSiT
dostrzeżono potrzebę organizacji
Kongresu. Ministerstwo dofinansuje
to wydarzenie turystyczne kwotą
250 tys. zł. Impreza odbędzie się w paź-
dzierniku tego roku. strona 11

Niedawne zamachy terrorystyczne
w Brukseli, które pochłonęły życie 32
osób różnej narodowości, w tym jednej

Polki, na pewno wpłyną i na turystyczne staty-
styki. Mimo deklaracji Belgów – czy w ogóle
Europejczyków – że nie powinniśmy zmieniać
dotychczasowych obyczajów ani stylu życia, bo
oznaczałoby to oddanie pola terrorystom.

Tak się składa, że wydarzenia te zbiegły się
w czasie z pierwszą rocznicą zamachu w Tu-
nisie. 18 marca 2015 r. terroryści z samo-
zwańczego Państwa Islamskiego, powstałego
z części terytorium Syrii i Iraku, wtargnęli do
słynnego muzeum Bardo, zabijając 23 osoby
(w tym trzech Polaków). Atak ten jeszcze nie
wystraszył turystów tak bardzo, jak kolejny,
trzy miesiące później, gdy zamachowiec
otworzył ogień na plaży w kurorcie Susa,
mordując 39 osób.

To był prawdziwy cios w tunezyjską gospo-
darkę, bo sektor turystyczny to jej filar. Owe
smutne statystyki potwierdzono m.in. pod-
czas niedawnych targów turystycznych ITB
w Berlinie. Otóż w ubiegłym roku liczba tury-
stów przybywających do Tunezji spadła o 25
proc., w efekcie wzrost gospodarczy obniżył
się z 2,3 do 0,8 proc. PKB.

Wśród duszących kraj problemów terro-
ryzm (jego źródłem jest m.in. pogrążona w

chaosie sąsiednia Libia) wymienia się na
pierwszym miejscu. Tunezję gnębi też bezro-
bocie i biurokracja, co i rusz wybuchają anty-
rządowe zamieszki, uciekają zagraniczni
inwestorzy. I niewiele pomógł ubiegłoroczny
pokojowy Nobel dla tzw. Kwartetu Dialogu
Narodowego – organizacji, które przyczyniły
się do pokojowej transformacji kraju.

Przed kilkoma laty udało mi się objechać
z plecakiem całą Tunezję. I wciąż mam
w oczach bajeczne mozaiki w Bardo, złociste
mury historycznych twierdz i meczetów
Kairuanu i Susy, gwar bezkresnego suku
w Tunisie, wyborny smak briku, kuskusu
i miętowej herbaty.

Turystyczne eldorado skończyło się rok te-
mu. Czy się odrodzi? Mam nadzieję, że tak.
Że wszystkie te wspaniałe miejsca nie są ska-
zane na zapomnienie, a pozbawieni zatrud-
nienia w turystycznym sektorze mieszkańcy
– na wegetację bez perspektyw.

Pomóżmy Tunezji, najbardziej świeckiemu
i najbardziej europejskiemu z państw arab-
skich. Tym bardziej, że Tunezyjczycy mają
żal do Europy, że – gdy wybuchła „arabska
wiosna” (a zaczęła się właśnie w Tunezji), nie
wsparła przemian tak, jak pomogła krajom
w naszej części świata, dźwigającym się po
upadku komunizmu.

WEuropejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku odbyła się konferencja pod
chwytliwym tytułem „Nowe trendy w tury-

styce”. Jednak najwięcej nowinek można było zna-
leźć nie w samym programie tego branżowego
spotkania, ale, jak to nieraz bywa, czytając między
wierszami. Otóż gościem specjalnym konferencji był
Lech Wałęsa. Kluczem do jego zaproszenia był fakt,
że jest „znany ze swoich podróży i aktywności w me-
diach społecznościowych”. To faktycznie
klasyfikuje go jako specjalistę do spraw turystyki. Ża-
łować należy, że z takimi kwalifikacjami nie wystar-
tował w konkursie na prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej. Uwadze organizatorów konferencji,
pracujących już nad przyszłoroczną edycją, polecam
12-letniego syna moich znajomych, który też dużo
podróżuje, a w mediach społecznościowych radzi
sobie z całą pewnością lepiej od byłego prezydenta.
Konferencja nie mogła obyć się bez konkursu pod
swojsko brzmiącą nazwą „Tourism Trends Awards”.
To rzeczywiście charakterystyczny trend – stosowa-
nie obcojęzycznych nazw dla konkursów o zasięgu
krajowym. Wypada więc się cieszyć, że turystyka
w tej dziedzinie nie jest pomijana. Jury obradowało
„pod przewodnictwem znanego podróżnika i dzien-
nikarza Jarosława Kuźniara”. Tym sposobem
dowiadujemy się o kolejnym nowym trendzie – ła-
twości zostania znanym podróżnikiem. Oto na na-
szych oczach przenika do turystyki kult celebrytów,
co z godną podziwu spostrzegawczością wskazują
organizatorzy. Tymczasem niemalże niezauważone
przemknęło pewne wydarzenie, które idealnie wpi-
suje się w to szacowne turystyczne zgromadzenie.
Jak zakomunikowali na swojej stronie internetowej
organizatorzy, jedna z prelegentek nie mogła wziąć
udziału w konferencji „w związku z napiętą sytuacją
w Belgii oraz poważnym uszkodzeniem infrastruk-
tury lotniska Zaventem w Brukseli”. I chociaż nie
było to tematem żadnego z paneli, to jest właśnie
nowy trend w turystyce.

Z DRUGIEJ STRONY

Nowe trendy w turystyce

Kluczem do za-
proszenia Lecha
Wałęsy na konfe-
rencję w Gdańsku
był fakt, że jest
„znany ze swoich
podróży i aktyw-
ności w mediach
społecznościo-
wych”.

OKIEM EKSPERTA

Pamiętajmy o Tunezji

Tomasz Rosset,
ekspert turystyczny

Za prawdę powszechnie znaną można
uznać fakt, że władzy – jakakolwiek
by ona nie była – dość trudno zado-

wolić swoich wyborców. Zwykle za każdą
decyzją ciągnie się fala niezadowolenia i
krytyki, każdy czuje się w prawie – jako że
w Polsce na polityce zna się każdy – służyć
owej władzy dobrą radą i wytykać błędy.

Tym większą radość i zaskoczenie budzi
ostatnia decyzja (o ile tak można nazwać
wynik konkursu, w którym – przynajmniej
teoretycznie – kandydaci walczą na kompe-
tencje i doświadczenie) o nominacji Wojcie-
cha Fedyka na prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej. Dlaczego radość i zaskocze-
nie? Bo jak rzadko kiedy, ta decyzja perso-
nalna wzbudziła w środowisku bardzo
pozytywne reakcje.

I nie chodzi tylko o to, że pan Wojciech,
od lat związany z turystyką, ma wielkie gro-
no kolegów i znajomych, którzy – co natu-
ralne – pośpieszyli z gratulacjami. Tym
bardziej, że gratulacje można było od razu
połączyć z obronę doktoratu nowego
prezesa. Przyglądając się jednak ruchowi na
FB, który obok Tweetera jest chyba najlep-
szym miernikiem nastrojów społecznych,
można spokojnie stwierdzić, że ta nomina-
cja naprawdę ucieszyła branżę. I to nieza-
leżnie od sympatii czy antypatii
politycznych, które w ostatnim czasie budzą
naprawdę gorące nastroje i prowadzą od
niewinnej polemiki do obrzucania się cza-
sem inwektywami. I nawet jeśli w czyimś

komentarzu, podsumowującym news o
świeżo wybranym prezesie, pobrzmiewała
niechęć do władzy PiS lub – co dziwniejsze
– popularnej pasty do zębów, to zadowole-
nie z nominacji wydawało się szczere. Naj-
częściej pojawiającym się słowem było
„fachowiec”, i to chyba największy komple-
ment, jakiego mógłby się spodziewać nowo
mianowany. Moje zainteresowanie wzbudził
komentarz nieco bardziej poetycki, choć
o wymowie równie pochlebnej: pierwsza
dobra zmiana wśród oceanu porażek nowej
władzy. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, żeby
wśród tych peanów troszkę sobie nie pod-
ogryzać, a to wyzywając od komunistów,
a to strasząc zemstą po latach. Radość jed-
nak rozbrzmiewa jak branża długa i szeroka.

Nowego prezesa ów kredyt zaufania za-
pewne cieszy (i nic dziwnego), dużo łatwiej
planować strategię działania ważnej w koń-
cu turystycznej organizacji, nie czując na
plecach niechęci i zawiści. Z drugiej strony,
niełatwo będzie udźwignąć wszystkie na-
dzieje, jakie pokłada w nowym szefie POT
branża – począwszy od patrzących podejrz-
liwie na centralę, rozczarowanych i potrze-
bujących pieniędzy regionów po
zwierzchników, ale... Życząc więc wszyst-
kiego najlepszego prezesowi Fedykowi
(onegdaj felietoniście Wiadomości), czeka-
my na jego pierwsze decyzje. Bo jak napisa-
no we wstępie – jeszcze się nie zdarzyło,
żeby jakakolwiek decyzja władz ucieszyła
wszystkich.

W obiektywie

Nic tak nie wzmaga apetytu jak aktywność fizyczna. Narodowa Organizacja Turystyki
Austrii, reprezentowana przez Adriannę Krzywiec i Gabriele Lenger, oraz radca
handlowy Ambasady Austrii Karl Schmidt, zaprosili dziennikarzy na śniadanie prasowe,
w którym promowali kierunek jako destynację letnią. Nim goście zasiedli do degustacji
austriackich przysmaków, odbyli przejażdżkę rowerową ulicami Warszawy. MO

– branża wita z nadzieją

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

Dla każdego jest miejsce w sy
Dr Wojciech Fedyk, nowy prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, ma wyraźną
Przede wszystkim chce wzmocnić współpracę z regionami i przedsiębiorcami.
Marzena German

J
ak zwykle, w nieco żarto-
bliwym tonie dr Wojciech
Fedyk zapowiedział, że
celem minimum, jaki so-
bie wyznacza na ten rok,
jest przetrwanie do kolej-
nego Prima Aprilis. To

właśnie w tym szczególnym dniu
odebrał nominację na prezesa POT.
Swoją wizję funkcjonowania orga-
nizacji przedstawił już z pełną po-
wagą, odnosząc się do konkretnych
działań i zadań, jakie do wykonania
ma POT. Co ważne, z całą mocą
podkreślał kilkakrotnie, że liczba tu-
rystów krajowych i zagranicznych
wypoczywających w Polsce nie mo-
że być kryterium sukcesu prowa-
dzonej przez niego organizacji.
– Gdybym tak twierdził, byłoby to
duże nadużycie. Turystów przycią-
gają przecież także ROT-y, LOT-y i
przedsiębiorcy – uważa Fedyk.

Obserwacja z dystansu
Na razie prezes jest na etapie

przejmowania dokumentów, wyty-
czania kierunków działania, pro-
wadzenia rozmów z dyrektorami
departamentów. – Część koncepcji
jest już wdrażana, część wymaga
poszerzonych konsultacji. Na ko-
lejnym spotkaniu przekażę słupy
milowe naszej strategii – zapowia-
da prezes. Fedyk przypomina, że
sam do POT ma pewien dystans,
podobnie jak do regionalnych i lo-
kalnych organizacji turystycznych.
– Przez sześć lat funkcjonowałem
poza systemem, dostrzegam to, co
można poprawić, ale też to, co mo-
głoby zostać zachowane. To będzie
rewolucja przez ewolucję – zapew-
nia nowy prezes i prosi, by w me-
diach pokazywać nie tylko nośne
porażki POT, ale także jej sukcesy.
W odniesieniu do kwestii finanso-
wych Fedyk uważa jednak, że zało-
żony na ten rok plan jest możliwy
do zrealizowania, prezes zamierza
jednak zabiegać o wyższe fundu-

sze, choć wcale niekoniecznie z bu-
dżetu państwowego. Pieniądze na
wspólne działania mogą znaleźć
się także w samorządach, ale rów-
nież w realizacji wspólnych dzia-
łań z przedsiębiorcami. – Bez
udziału branży i samorządów nie
da się rozwijać turystyki przyjazdo-
wej – z przekonaniem mówi Fedyk
i dodaje, że w działaniach typu
„Polska za pół ceny”, czy „Wypo-
czywaj w kraju” istnieją zadania
zarówno dla POT, jak i dla innych
aktorów rodzimej sceny turystycz-
nej. Oczywiście POT nie zamierza
rezygnować z pozyskiwania fundu-
szy unijnych. Co prawda w obecnej
perspektywie nie zostały one zapi-
sane dla turystyki wprost, ale nadal
można korzystać z programów na
poziomie konkretnych działań.
POT złożył już wniosek o środki w

ramach programu Polska Cyfrowa,
na razie czeka na jego rozstrzy-
gnięcie. Według Fedyka pieniądze
można też pozyskiwać w trójkącie
POT-ROT-LOT.

Bliżej przedsiębiorców
Odnosząc się do konkretnych

działań, nowy prezes wymienia
m.in. współpracę organizacji z Mi-
nisterstwem Sportu i Turystyki przy
wspomnianej kampanii „Polska za
pół ceny”. – Będę rozmawiał o wy-
szukiwaniu topowych produktów,
myślimy o certyfikowaniu podmio-
tów, które do nas się zgłoszą – zapo-
wiada prezes i podkreśla, że oferty,
które mają się pojawić w ramach
projektu nie mogą być tanie czy by-
le jakie, przede wszystkim chodzi o
zachowanie jakości. POT chciałby
też mocniej podkreślić rolę obiek-

tów, czy szerzej, produktów żyją-
cych z turystyki. To właśnie jeden
z kierunków działania zbliżający or-
ganizację do przedsiębiorstw, a je-
go realizację Fedyk określa mianem
ważnego celu. Drugi nurt rozwoju,
na jaki stawia prezes, to turystyka
medyczna, organizacja rozważa też
pozyskanie środków na projekty ba-
dawcze i naukowe. W strategii dla
turystyki do 2020 r. POT przypisano
bowiem rolę Obserwatorium Tury-
stycznego. Zadanie to Fedyk chce
teraz wypełnić treścią. – Będziemy
rozbudowywać dostęp do informa-
cji, które mają charakter koszto-
chłonny – mówi Fedyk i zaznacza,
że POT ma możliwość pozyskiwa-
nia pewnych danych z uwagi na by-
cie członkiem wielu organizacji.
Najważniejsze w tym wszystkim jest
to, że wszyscy zainteresowani mo-

Bartek Borys

K
olejna, VIII edycja Gre-
mium Ekspertów Tury-
styki odbędzie się w
dniach 7-9 grudnia br.
w Poznaniu. Jak zapo-

wiadają organizatorzy, czyli Forum
Turystyki Regionów oraz Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu, w tym
roku wydarzenie to odbędzie się pod
hasłem „Badaj i realizuj”, a ważnym
jego elementem będzie współpraca
branży turystycznej i świata nauki.

Na spotkaniu przygotowawczym,
które odbyło się 23 marca w siedzi-
bie Ministerstwa Sportu i Turystyki,
eksperci dyskutowali o problemach,
które warto poruszyć na Gremium:
m.in. możliwość stworzenia Rady
Kompetencji, kategoryzacja obiek-
tów noclegowych, dywersyfikacja
kanałów dystrybucji, kontakty z me-
diami, relacje między samorządem,
LOT-ami i ROT-ami czy aplikowanie
o fundusze unijne. Część z omawia-
nych kwestii wzbudziła żywą dysku-
sję, m.in. kwestia kategoryzacji.

– Moim zdaniem warto by było
porozmawiać o stworzeniu dobrego
systemu certyfikacji dla pilotów
i przewodników, bo to oni są wizy-
tówką branży turystycznej – powie-
działa Anna Jędrocha ze
Stowarzyszenia Konferencje i Kon-
gresy w Polsce. Zwróciła też uwagę
na temat kategoryzacji i certyfikacji.
– Przedsiębiorcom zależy na dobro-
wolnej certyfikacji, a nie przymuso-
wej regulacji. Dlatego to certyfikacja,
czy to w kwestii obiektów czy usług
i spójny system jest czymś ważnym
dla całej branży i taki temat na Gre-
mium powinniśmy poruszyć – doda-
ła Jędrocha. Zdaniem Józefa
Ratajskiego z Konfederacji „Lewia-
tan” ogólne regulacje w turystyce nie
są czymś, co branżę interesuje. Z ko-
lei Artur Grocholski z OSAT poruszył

kwestię modelu certyfikowania
biur podróży, jednak problem podję-
cia tego zagadnienia w kontekście
Gremium nie spotkał się z zaintere-
sowaniem. Gremium, zdaniem prof.
Grzegorza Gołembskiego z UE w Po-
znaniu, nie stawia przed sobą tylko
jednego celu. – Wnioski, które wycią-
gniemy po zakończeniu Gremium,
pokażą przede wszystkim kierunek
rozwoju turystyki w Polsce – powie-
dział Julian Bystrzanowski, wicepre-
zes Izby Gospodarczej Hotelarstwa
Polskiego. W podobnym tonie wypo-
wiadał się dr Piotr Zmyślony z UE w
Poznaniu. – Branża nie może oczeki-
wać od naukowców gotowych roz-
wiązań. My możemy tylko nakreślić
pewien kontekst do rozwoju turysty-
ki – powiedział. Prof. Gołembski wy-
raził zaniepokojenie faktem, że

Grudniowe spotkanie ekspertów tury-
styki będzie okazją do zbliżenia świata
nauki i branży turystycznej.

BRANŻA

Gremium ma inspirować, a nie podawać gotowe

Śląska Izba Turystyki wraz z dwo-
ma szkołami wyższymi zorgani-
zowały dwa konkursy wiedzy
o turystyce dla uczniów z woje-
wództwa śląskiego. Pierwszy z nich
skierowany był do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych uczących się
na kierunkach związanych z tury-
styką i hotelarstwem i odbył się
8 kwietnia. Drugi, dla studentów
i uczniów szkół średnich, zorgani-
zowany z Uniwersytetem Ekono-
micznym w Katowicach odbędzie
się 19 kwietnia. Najlepsi nagrodzeni
będą m.in. atrakcyjnymi formami
finansowania studiów oraz wyciecz-
kami do Berlina. BB

Śląskie konkursy
wiedzy o turystyce

Grecos Holiday, Itaka i Rainbow
Tours otrzymały Diamenty Forbesa.
Wśród laureatów z branży tury-
stycznej znalazł się także Enter
Air. Autorzy rankingu pod uwagę
biorą poziom przychodów, docho-
dów, a także wzrost wartości mar-
ki. W przypadku Grecos Holiday
ten ostatni wskaźnik w ostatnich
trzech latach wyniósł 104,14 proc.,
w Itace ponad 87 proc., w Rainbow
73,09 proc., a w Enter Air 60,99
proc. Itaka otrzymała także tytuł
Dobra Marka. W tym konkursie
pod uwagę brane są pozycja na
rynku, siła marki, jakość produk-
tów lub usług, ale także ceny, kana-
ły dystrybucji, obecni i potencjalni
klienci. MG

Multiagent został oficjalnym part-
nerem Payback. Dzięki czemu od
15 stycznia br. klienci sieci za za-
kup wycieczki, biletu lotniczego,
ubezpieczenia, oferty na dojazd
własny, czy parkingu na lotnisku
mogą zbierać punkty Payback i za-
mieniać je na nagrody. Za każde
wydane dwa złote otrzymuje się je-
den punkt. Wystarczy podać 10-cio
cyfrowy numer karty przy dokona-
niu zakupu. Zdobyte punkty można
zamienić na nagrody, w tym m.in.
wycieczki turystyczne, bilety lotni-
cze oraz ubezpieczenia. Oferta
obejmuje zakup w dowolnym od-
dziale My Travel oraz poprzez stro-
nę internetową. Sieć zapowiada
również dalszą organizację tego ty-
pu akcji, aktualnie trwa promocja
„+3000 punktów za rezerwacje Net
Holiday w My Travel”. MS

Zbieraj punkty
z My Travel

Amadeus wprowadza nową platfor-
mę rezerwacyjną. Narzędzie nazywa
się Amadeus Selling Platform Con-
nect. Podstawą jego działania jest
dostęp do systemu Amadeus GDS,
ale będzie ona obsługiwać transakcje
z innych systemów GDS. Platforma
ma ułatwić pracownikom biur re-
zerwację wielu różnych usług tury-
stycznych tak, by przygotować dla
klienta jak najbardziej spersonalizo-
waną ofertę. Będzie obsługiwana
przez stronę www lub aplikację. BB

Amadeus z nową
platformą
rezerwacyjną

NAGRODA

Diamentowi
touroperatorzy
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ystemie
wizję działania.

gą z nich korzystać za darmo.
Ostatnim filarem działalności POT
wymienionym przez Fedyka jest
rozwój przemysłu spotkań i przy-
ciągnięcie do Polski większej liczby
kongresów.

Formalizacja działań to dobry pomysł
Wojciech Fedyk wielokrotnie

podkreślał konieczność bliższej
współpracy POT z branżą, która,
jak często słychać, ma wiele uwag
do dotychczasowego sposobu funk-
cjonowania organizacji. Kilkana-
ście tygodni temu Forum
Regionalnych Organizacji Tury-
stycznych postanowiło nadać sobie
bardziej formalny kształt, co przez
część branży zostało odebrane jako
wystąpienie przeciwko POT. Fedyk
zdecydowanie odrzuca to stwier-
dzenie i cieszy się, że dziś wniosek
o rejestrację stowarzyszenia znaj-
duje się już w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Co więcej, podkreśla, że
w kształtowaniu nowego podmiotu
sam chce uczestniczyć. – Jako sto-
warzyszenie FROT będzie mógł być
formalnym partnerem POT przy
wielu projektach – argumentuje
prezes. Dziś w ROT-ach panuje du-
ży chaos w zadaniach statutowych,
część z nich posiada bardzo wyso-
kie budżety, sięgające 20 mln zł,
podczas gdy inne muszą gospoda-
rować środkami na poziomie kil-
kuset tysięcy złotych. Wcale
nierzadkim przypadkiem jest też
to, że LOT-y mają więcej pieniędzy
niż ROT-y. Nowy prezes wspomina
też o konieczności pogłębienia
współpracy z Lokalnymi Grupami
Działania. Z jego perspektywy waż-
ne jest też podjęcie kooperacji z
izbami turystycznymi. – Czekam na
rozmowy z prezesami Markiem
Ciechanowskim (ITRP- aut.) i Paw-
łem Niewiadomskim (PIT-aut.).
Mam pomysł na wspólne działania
– deklaruje Fedyk.
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Pracę na stanowisku prezesa
POT Wojciech Fedyk rozpo-
czął 1 kwietnia. Jak zwykle

w takich przypadkach bywa, opinie
branży odnośnie powołania na no-
wego szefa POT są podzielone, choć
usłyszeć można wiele pozytywnych
głosów. Fedyk chwalony jest przede
wszystkim za to, że z jednej strony
posiada wiedzę teoretyczną, a jako

wieloletni wykładowca na wrocław-
skim AWF do turystyki podchodzi
także w sposób naukowy. Z drugiej
strony doskonale zna branżę i ma
doświadczenie praktyczne. W la-
tach 1996–2003 był pracownikiem
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, gdzie pełnił funkcje
kierownicze, był odpowiedzialny za
realizację i wdrożenie zapisów usta-
wy o usługach turystycznych, stra-
tegię rozwoju turystyki i inwestycje

z funduszy UE. Jako sekretarz Ma-
kroregionu Turystycznego Dolny
Śląsk i Opolszczyzna brał aktywny
udział w tworzeniu Strategii Roz-
woju Turystyki na Dolnym Śląsku
i Śląsku Opolskim, a jako ekspert
w opiniowaniu Kodeksu Dobrych
Praktyk systemu zarządzania
i promocji turystyki w Polsce.
Doświadczenia w promocji tury-
stycznej i zarządzaniu zdobył w la-
tach 2005–2010 jako dyrektor Biura
Dolnośląskiej Organizacji Tury-

stycznej, a także prezes Forum Re-
gionalnych Organizacji Turystycz-
nych (2009–2011) i członek Rady
Polskiej Organizacji Turystycznej
(2009–2012). Praktykę gospodarczą
w turystyce zdobył jako wiceprezes
zarządu Dolnośląskiej Grupy
Turystycznej sp. z o.o., Lider Grupy
Dolny Śląsk-Saksonia w projekcie
Tourism Partner Europe Intereg
III oraz doradca lub pracownik w
kilku projektach dotowanych ze
środków UE.

Wojciech Fedyk – specjalista od regionów

rozwiązania
światy nauki i praktyki często się nie
spotykają. – Referaty, które zostaną
wygłoszone w czasie Gremium, ma-
ją na celu zainspirowanie praktyków
– dodał. Zdaniem Marka Migdala,
istnieją trzy obszary działalności w
turystyce: obszar ekspercki, który
wyznacza kierunki na bazie dostęp-
nej wiedzy, obszar realizacji, w któ-
rym podejmowane są decyzje na
temat tego, czy pewne rozwiązania
są możliwe do zrealizowania, a także
obszar weryfikacji, – My, jako Gre-
mium, znajdujemy się w pierwszym
obszarze. Nie próbujemy być jedno-
cześnie i weryfikatorem i realizato-
rem, ale pokazujemy co jest możliwe,
a następnie rekomendujemy to MSiT
– mówi Migdal. – Chcemy wyzna-
czać kierunek, a nie podawać na ta-
cy gotowe rozwiązania – dodaje.

Ciąg dalszy tekstu na stronie 11

Wszyscy znajdą miejsce w systemie
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A
naliza światowego rynku
turystycznego przepro-
wadzona przez instytut
IPK pokazała, że tury-
styka to, mimo wielu

przeciwności, nadal silna gałąź go-
spodarki. Ataki terrorystyczne, ja-
kich byliśmy świadkami w 2015 r.
nie przeszkodziły podróżnym zre-
alizować o 4,6 proc. więcej wyjaz-
dów, na które wydali przeciętnie o
4 proc. więcej niż w poprzednim
roku. W 2015 średni koszt wyjazdu
wynosił 1825 dol.

Europejczycy jeżdżą najintensywniej
Największe wzrosty pod wzglę-

dem liczby podróży zanotowano na
rynku azjatyckim. W samych tylko
Chinach wyniosły one 25 proc., co

przełożyło się na 8 mln podróży
więcej. Nadal jednak głównym ryn-
kiem źródłowym dla turystyki
w ujęciu globalnym jest Europa, któ-
rej mieszkańcy biorą udział w ponad
50 proc. wszystkich zagranicznych
wyjazdów. W pierwszych ośmiu
miesiącach 2015 r. liczba wycieczek
poza własny kraj wzrosła wśród Eu-
ropejczyków o 4,5 proc. Na terenie
samego Starego Kontynentu w okre-
sie od stycznia do sierpnia 2015
zrealizowano o 5 proc. więcej wy-
jazdów niż w analogicznym okresie
2014 roku. Dla porównania zmiana
ta w tym samym czasie w 2014 r.
w stosunku do 2013 r. była ponad
dwukrotnie niższa (2,4 proc.). Róż-
nica wynika ze zmian nastrojów
konsumenckich. W wyniku zama-
chów terrorystycznych turyści wy-
bierają głównie kierunki, w których
czują się pewnie.

Z kolei analiza potencjału wyjaz-
dowego mieszkańców poszczegól-
nych państw pokazuje, że najwięcej
po świecie jeżdżą Niemcy, za nimi
plasują się obywatele Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, a da-
lej, choć już z pewnym odstępem,
Chin i Francji. Co ciekawe, 10 naj-
ważniejszych rynków źródłowych
odpowiada za 85 proc. wszystkich
światowych podróży zagranicz-
nych. Europa króluje na świecie
także z perspektywy przyjazdówki.
I choć znów największe wzrosty w
ujęciu procentowym w tym sektorze
notuje Azja, to Europa przyjmuje
rocznie trzykrotnie więcej klientów
turystycznych niż jej lądowy sąsiad.
Z perspektywy poszczególnych kra-
jów, najatrakcyjniejszym celem po-
dróży są nadal Stany Zjednoczone,

za którymi uplasowały się Hiszpa-
nia, Niemcy, Francja i Włochy.

Prawie połowa boi się zamachów
W początkach lutego bieżącego

roku IPK przeprowadził ankietę
wśród 50 tys. respondentów na
42 głównych rynkach, dotyczącą
wpływu terroryzmu na zachowania
turystyczne konsumentów. Jej wy-
niki pokazały, że potencjalne za-
grożenie zamachami oddziałuje w
zasadniczy sposób na 40 proc. py-
tanych. 15 proc. z nich deklaruje, że
w 2016 r. zamierza zupełnie zrezy-
gnować z wyjazdu zagranicznego,
a za miejsce urlopu wybrać własny
kraj. 25 proc. mówi, że co prawda
planuje wyjechać zagranicę, ale tyl-
ko do kraju, który jest bezpieczny.

– W 2016 r. liczymy się z 3-proc.
wzrostami w globalnych podró-
żach zagranicznych. Gdyby nie ter-
roryzm, wskaźnik ten wynosiłby
ok. 4,5 proc. – mówi Rolf Freitag,
prezes IPK. Instytut przewiduje
ponadto, że w bieżącym roku jesz-
cze więcej podróżować będą Azja-
ci, choć należy się spodziewać, że
poziom wzrostów nie będzie dla te-
go regionu już tak wysoki jak w la-
tach poprzednich. IPK spodziewa
się między innymi spadków z ryn-
ku japońskiego. Generalnie insty-
tut prognozuje wzrosty w liczbie
podróży dla Europy na poziomie
2 proc., dla Azji 4 proc. W przypad-
ku Ameryki Północnej i Południo-
wej należy spodziewać się raczej
stagnacji.

6 BRANŻA TURYSTYCZNA

ROSJA

Rosyjskie władze nie złagodzą polityki wizowej

Małgorzata Orlikowska

Choć poprzedni rok nie należał
do najbardziej udanych dla
rosyjskiej turystyki, nie

wszystkie jej segmenty odnotowały
straty. Całkiem dobrze radziła sobie
turystyka przyjazdowa. Jak podaje
Rosstat, federalny urząd statystycz-
ny, w pierwszych dziewięciu miesią-
cach 2015 r. Rosję odwiedziło ponad
13 proc. więcej turystów z zagrani-
cy niż rok wcześniej. To najwyższy
skok przyjazdów od 2008 r.

Branża turystyczna chciałaby
utrzymać ten trend. W tym celu usi-

łuje wpłynąć na władze, by te
wprowadziły ułatwienia wizowe
dla obcokrajowców. Obecna polity-
ka wizowa jest, jej zdaniem, głów-
nym czynnikiem hamującym
rozwój tego segmentu turystyki.

Pod koniec lutego ośmiu naj-
większych organizatorów turystyki
przyjazdowej wystosowało list do
Siergieja Ławrowa, ministra spraw
zagranicznych Rosji, z prośbą o
uproszczenie procedur wizowych.
Pomysłodawcy proponują wprowa-
dzenie m.in. wiz elektronicznych
i wiz nabywanych przy wjeździe do
Rosji. Chcą też ułatwić życie tury-

stom tranzytowym z Europy
Zachodniej, oferując im możliwość
72-godzinnego pobytu na terenie
Rosji bez konieczności posiadania
wizy. Touroperatorzy szacują, że ta-
kie ułatwienia mogłyby zwiększyć
statystyki przyjazdowe z krajów eu-
ropejskich i Stanów Zjednoczonych
nawet o 30–40 proc.

Do propozycji organizatorów
przyłącza się też Rostourism – Fe-
deralna Agencja Turystyczna nawo-
łująca do obniżenia kosztów wiz.
Obecnie to kwota około 100 dolarów.
– Gdyby cena wizy spadła do 20–30
dolarów, stanowiłoby to silny bodziec

dla wielu obcokrajowców – mówi
Oleg Safonow, dyrektor Agencji.

Apel branży nie pozostał bez reak-
cji. Choć przedstawiciele minister-
stwa przyznają, że ich priorytetem
jest wspieranie rosyjskiej turystyki
przyjazdowej, nie zamierzają wcie-
lać w życie rozwiązań proponowa-
nych przez biura podróży. Zgodnie
ze stanowiskiem, wprowadzanie ta-
kich ułatwień w obliczu kryzysu
migracyjnego, a także w sytuacji
kiedy kraje UE czy USA nałożyły
sankcje (również wizowe) wobec
Rosji w związku z aneksją Krymu,
jest nie do przyjęcia.

Rosyjskie biura podróży apelują do władz o uproszczenie procedur wizowych.

KALENDARIUM
Kwiecień
17-19.04.2016 – GTM Germany
Travel Mart, Magdeburg,
Niemcy, organizator: Die
Deutsche Zentrale für
Tourismus, www.germany-
travel-mart.de

20.04.2016 – Konferencja
naukowa „Podatek VAT w
branży turystycznej Katowice,
Polska, organizator:
Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa w Katowicach,
Polska Izba Turystyki, ISP
„Modzelewski i Wspólnicy”,
Małopolski Instytut Studiów
Podatkowych, www.isp-
modzelewski.pl

20-23.04.2016 – III Olimpiada
Wiedzy o Turystyce – Etap III,
Spała, Polska, organizator:
Uniwersytet Łódzki,
www.turyzm.edu.pl

22-24.04.2016 – Targi Turystyki
i Wypoczynku Lato, Warszawa,
Polska, organizator: Centrum
Targowo-Kongresowe MT
Polska, www.targilato.pl

24-26.04.2016 – 11. Forum
Lotnicze Routes Europe,
Kraków, Polska, organizator:
Routes, www.routesonline.com

26-29.04.2016 – RoadShow
dla branży turystycznej
w Skandynawii, organizator:
Zagraniczny Ośrodek POT w
Sztokholmie, www.pot.gov.pl

Maj
7-8.05.2016 – Targi Turystyczne
Piknik nad Odrą, Szczecin,
Polska, organizator: Międzyna-
rodowe Targi Szczecińskie,
www.pikniknadodra.pl

13-15.05.2016 – Targi Turystyki
Weekendowej Atrakcje Regio-
nów, Chorzów, Polska, organi-
zator: Imprezy Targowe
Gastronomia i Hotelarstwo Ga-
stro-Hotel,
www.atrakcje-regionow.pl

13-15.05.2016 – EXPO Batumi
– International Tourism and
Hotel Equipment Exhibition,
Batumi, Gruzja, organizator:
EXPO Batumi,
www.expobatumi.ge

WAŻNE TERMINY

MINĄŁ TERMIN

15 kwietnia 2016 – minął termin
zgłaszania się wystawców na Targi
Turystyki i Wypoczynku Lato, które
odbędą się w Warszawie w dniach
22-24 kwietnia 2016 r., www.targila-
to.pl

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
31 maja 2016 – mija termin zgłasza-
nia się wystawców na Targi Smaki
Regionów, które odbędą się w Pozna-
niu w dniach 24-27 września 2016 r.,
www.smaki-regionow.pl

Mimo zagrożeń terrorystycznych,
spadku wartości euro i niższego wzro-
stu światowego PKB, branża może
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

p r o m o c j a

Europa - będą wzrosty, choć niżs

44,,66%%

Wszystkich podróży
zagranicznych realizowane 
jest przez mieszkańców 
10 rynków źródłowych

Wszystkich podróży
zagranicznych 
realizowanych jest 
przez Europejczyków

Więcej podróży
zagranicznych
zrealizowano 
w 2015 r.

8855%% 5500%%

EUROPEJCZYCY DOMINUJĄ NA RYNKU PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH



Rok 2015 był dla bran ży tu ry -
stycz nej okre sem trud nym. Czo łów -
ki me diów zdo mi no wa ły in for ma cje
o za ma chach w miej scach waż nych
tu ry stycz nie lub moż li wo ści ich wy -
stą pie nia, co skut ko wa ło zna czą cy -
mi prze su nię cia mi w licz bie
zre ali zo wa nych po dró ży do po -
szcze gól nych kra jów. Do dat ko wo
wpływ na tu ry sty kę świa to wą mia ły
spa da ją ce ce ny ro py naf to wej, a
tak że niż sza war tość eu ro. Te ostat -
nie czyn ni ki od dzia ły wa ły na sek tor
tu ry stycz ny w spo sób po zy tyw ny
lub ne ga tyw ny. Wy da je się, że w tym

ro ku bran ża przy go to wa na jest do
pra cy le piej niż w 2015, kie dy do -
cho dzi ło do wie lu za ska ku ją cych
wy da rzeń, któ ry mi trze ba by ło za -
rzą dzać na bie żą co. W tym ro ku
teo re tycz nie za gro że nia są zna ne,
przy szłość po win na ja wić się w ja -
śniej szych bar wach.

PRZE WOŹ NIK 

Gru pa Ae ro flot two rzy no wą lot ni czą
mar kę, Ros siya Air li nes. Po wsta ła ona 
z po łą cze nia trzech re gio nal nych ro syj -
skich prze woź ni ków: Ros siya, Do na via 
i Ore na ir. Pierw szy lot miał miej sce 
27 mar ca, a w cza sie pierw sze go se zo nu 
li nia ta ma ob słu żyć 81 po łą czeń. BB

MA JOR KA

Mimo sprzeciwu branży Majorka
wprowadziła podatek turystyczny.
– Podatek zo stał za twier dzo ny przez nasz
par la ment i za cznie obo wią zy wać od lip ca
te go ro ku – po wie dział Biel Bar ce ló, mi -
ni ster tu ry sty ki Ba le arów. Cena za po byt
to od 0,25 do 2 eu ro dzien nie. BB
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R
ok 2015 był dla Tu ne zji
szo ku ją cy. W mar cu
do szło do za ma chu
ter ro ry stycz ne go na
Mu zeum Bar do w Tu -

ni sie, w któ rym zgi nę li tak że pol scy
tu ry ści. Kie dy wy da wa ło się, że
klien ci za czę li po wra cać na tam tej -
sze pla że, wy da rzy ło się ko lej ne
nie szczę ście. Na pla ży w Susie,
przed ho te lem Im pe rial Mar ha ba
za ma cho wiec za bił pra wie 40
osób, w więk szo ści bry tyj skich go -
ści po dró żu ją cych z TUI. W od po -
wie dzi na ten atak Wiel ka Bry ta nia
wydała ko mu ni kat ostrze ga ją cy
przed po dró ża mi do te go kra ju. 

Mi ni ster tu ry sty ki i rę ko dzie ła
Sal ma El lo umi Re kik kry ty ku je ta -
kie po dej ście rzą dów do kwe stii
bez pie czeń stwa po dró ży. Sze fo wa
re sor tu za przy kład po da je nie -
miec ki MSZ, któ ry za le ca po -
wstrzy ma nie się od wy jaz dów
je dy nie w wy bra ne re gio ny Tu ne -
zji, roz róż nia jąc przy tym bez -
piecz ne czę ści kra ju i te ro dzą ce
po ten cjal ne za gro że nie. Niem cy
ina czej niż Bry tyj czy cy spę dza ją 
w Tu ne zji swo je wa ka cje, choć
oczy wi ście wo lu men sprze da ży
jest o wie le niż szy niż w po przed -
nich la tach. Tym cza sem bry tyj skie
od dzia ły TUI i Tho ma sa Co oka
wy łą czy ły kraj z ofer ty do koń ca
paź dzier ni ka 2016 ro ku. W cza sie
kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo -
wa nej przy oka zji tar gów ITB w
Ber li nie Sal ma El lo umi Re kik za -
pew nia ła, że sy tu acja w Tu ne zji

jest obec nie sta bil na, a kraj okre -
śli ła mia nem bez piecz ne go. By
prze ko nać o tym bran żę tu ry stycz -
ną, przed sta wi ła wdra ża ne obec -
nie kon kret ne dzia ła nia. Ho te la rze
ma ją za trud nić wię cej pra cow ni -
ków ochro ny, pro jekt ten bę dzie fi -
nan so wo wspie ra ny przez rząd.
Wśród in nych dzia łań na rzecz
bez pie czeń stwa zna lazł się obo -
wią zek in sta la cji ka mer do mo ni -
to rin gu, de tek to rów me ta lu oraz
ba da nie sa mo cho dów z wy ko rzy -
sta niem lu ster przez obiek ty ho te -
lo we. Pla no wa ne jest tak że dal sze
kształ ce nie pra cow ni ków ochro ny.
Obiek ty tu ry stycz ne bę dą mu sia ły
pod da wać się obo wiąz ko wym au -
dy tom pod ką tem bez pie czeń stwa.
Przy tych dzia ła niach Tu ne zja ma
otrzy mać wspar cie od nie miec kich
eks per tów w ra mach part ner stwa
za war te go mię dzy rzą da mi obu
kra jów. Pro jekt, któ ry zo stał przed -
sta wio ny w cza sie kon fe ren cji pra -

so wej przez eks per ta ds. bez pie -
czeń stwa Ger har da Lin ka, bę dzie
re ali zo wa ny przez Nie miec ko -Tu -
ne zyj ską Izbę Prze my sło wo -Han -
dlo wą, sfi nan su je go nie miec kie
mi ni ster stwo go spo dar ki i ener ge -
ty ki po tym, jak pro gram otrzy ma
ak cep ta cję Bun de sta gu. Je go czę -
ścią skła do wą jest księ ga pro ce dur
do ty czą cych bez pie czeń stwa. Ko -
lej nym kro kiem ma być szko le nie
tu ne zyj skich in spek to rów tu ry -
stycz nych przez spe cja li stów zza
na szej za chod niej gra ni cy. 

Go spo dar ka Tu ne zji jest w du żej
mie rze uza leż nio na od tu ry sty ki.
We dług Świa to wej Ra dy Tu ry -
stycz nej (World Tra vel and To -
urism Co un cil) w 2014 r. sek tor 
w spo sób po śred ni i bez po śred ni
wy ge ne ro wał wpły wy do PKB na
po zio mie 15,2 pro cent. Nie ste ty
nie spo koj na sy tu acja w kra ju, po -
ja wia ją ce się sta le do nie sie nia o
ko lej nych za ma chach, na wet je śli
nie są skie ro wa ne prze ciw ko tu ry -
stom, spra wia ją, że za in te re so wa -
nie wy jaz da mi do Tu ne zji moc no
spa dło. W 2015 r. do kra ju osta -
tecz nie przy je cha ły 4,2 mln tu ry -
stów, czy li o 1,8 mln mniej niż rok
wcze śniej. Sy tu acja tam tej szej
bran ży jest trud na, część ho te li jest
za my ka na z po wo du ni skie go ob -
ło że nia. W nie któ rych przy pad -
kach spa dło ono do 30 pro c., a ta ki
po ziom wy ko rzy sta nia obiek tu nie
po zwa la wy pra co wać ja kich kol -
wiek za rob ków. I choć Tu ne zja
pró bu je wal czyć o tu ry stów, na ra -
zie w tych zma ga niach zbyt wiel -
kich suk ce sów nie od no si.

AFRYKA PŁN

Niemieccy eksperci pomogą Tunezji 
w poprawie bezpieczeństwa 
W planach jest monitoring, obowiązkowe audyty i szkolenia pracowników.

Sy tu acja w Tu ne zji
jest obec nie sta bil -
na, a kraj okre śli ła -
bym mia nem
bez piecz ne go.
Salma Elloumi Rekik, 
minister turystyki i rękodzieła Tunezji

WORKSHOP NARTY WE FRANCJ I  2016/2017  

środa, 11 maja, godz. 14.00 – 20.00, Warszawa 

WYSTAWCY 
Alpy: Alpe d'Huez • La Plagne • Les 2 Alpes • Les Arcs • Les Menuires • Tignes • Val Cenis • Val Thorens

Pireneje: Peyragudes
Pozostali wystawcy: Lotniska w Grenoble i Chambéry • Pierre et Vacances • France Montagnes

Serdecznie zapraszamy touroperatorów, 
biura podróży, agencje incentive oraz kluby narciarskie!

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre 
ul. Grzybowska 63, Warszawa

Zgłoszeń prosimy dokonywać do czwartku, 5 maja 
w Atout France – Francuskiej Agencji Rozwoju Turystyki  

e-mail: paulina.walczak@atout-france.fr 
tel.: (22) 529 30 87

W programie poczęstunek 

Podyskutuj 
o tym 
na Facebooku 

www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

11,,55  ppkktt..
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Europa - będą wzrosty, choć niższe niż zakładano

2255%%
4,6%

mniej wzrośnie liczba wyjazdów
zagranicznych z powodu terroryzmu

podróży zagranicznych zrealizowali
w 2015 r. Europejczycy

Więcej podróży
zagranicznych
zrealizowano 
w 2015 r.

Naj więk sze wzro sty pod wzglę -
dem licz by po dró ży za no to wa no
na ryn ku azja tyc kim. W Chi nach
wy nio sły one 

EUROPEJCZYCY DOMINUJĄ NA RYNKU PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH
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TAKSpe cy fi ka dzia łal no ści ma łych
biur po dró ży róż ni się od dzia łal -

no ści to uro pe ra to rów ofe ru ją cych pro dukt
ma so wy. In sty tu cja re pre zen tu ją ca ma łe pod -
mio ty mo gła by peł nić funk cje do rad cze i pro -
mo cyj ne. Co raz wię cej Po la ków szu ka cze goś
in ne go, niż wy ciecz ki czar te ro we, ale nie ma -
ją wie dzy na te mat róż no rod no ści ofert po -
dró ży na pol skim ryn ku lub nie ma ją za ufa nia
do ma łych to uro pe ra to rów.

Jo an na Bla chu ra, BP Me mo ries Va ca tions, Kra ków

NIEGdybym miał pewność, że taka
organizacja odpowiednio zadba 

o moje potrzeby, umożliwi wymianę wiedzy,
doświadczeń, byłbym zainteresowany jej
powstaniem. Z moich obserwacji wynika
jednak, że podmioty, które już są na rynku, jak
PIT czy izby regionalne, w niedostatecznym
stopniu reprezentują interesy swoich
członków. Nie ma więc sensu powoływać
kolejnych, podobnych bytów.

Adam Falęcki, BP Quick Tours, Olecko

TAKPo win ny, bo choć na ryn ku są or -
ga ni za cje re pre zen tu ją ce to uro pe -

ra to rów, sku pia ją się głów nie na pro mo wa niu
swo ich człon ków. To za ma ło, zwłasz cza dla
ma łych przed się bior ców. Tym bar dziej przy -
da ła by się or ga ni za cja, któ ra efek tyw nie bro -
ni ła by ich in te re sów np. u usta wo daw ców,
lob bo wa ła za zmia na mi w prze pi sach, tak by
te uwzględ nia ły in te re sy rów nież mniej szych
gra czy na ryn ku. 

Ewa Wilczyńska, BP Avitur, Lublin 

TAKPod wa run kiem, że by ła by to or -
ga ni za cja o cha rak te rze re gio nal -

nym, lo kal nym. Tyl ko ta ka by ła by w sta nie
re al nie wspie rać ma łych or ga ni za to rów w
ich dzia łal no ści, np. pro mu jąc ich w cza sie
tar gów. Or ga ni za cje ogól no pol skie, ze wzglę -
du na za sięg dzia ła nia i licz bę pod mio tów w
nich sku pio nych, si łą rze czy nie ma ją moż li -
wo ści być do brą re pre zen ta cją dla wszyst -
kich, w tym ma łych pod mio tów. MO

Maciej Wilczyński, BP OneFun, Warszawa 

SAMORZĄDY
Wybory w PIT 
na Podlasiu

An drzej Koł łą taj, wła ści ciel biu ra
Are ato ur, zo stał pre ze sem od dzia łu
PIT w Ło dzi. Na sta no wi sku tym
za stą pił Mał go rza tę Kar wat, któ ra
nie  star to wała w wy bo rach. Kar -
wat za de kla ro wa ła na to miast go to -
wość do pra cy w  Ra dzie Na czel nej
PIT z ra mie nia Łódz kie go Od dzia -
łu Izby, któ rej człon kiem zo sta ła
wy bra na. An drzej Koł łą taj przed -
sta wił plan swo ich dzia łań, wśród
któ rych zna la zła się współ pra ca z
or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej,
sa mo rzą do wej oraz sto wa rzy sze -
nia mi, pro mo cja izby, pod wyż sza -
nie kwa li fi ka cji i kom pe ten cji
człon ków od dzia łu, po zy ski wa nie
no wych człon ków oraz wspar cia 
fi nan so we go dla łódz kiej PIT. MG

Nowy zarząd 
w łódzkim PIT

Pod czas wal ne go zgro ma dze nia
War miń sko -Ma zur skie go Od dzia łu
PIT wy bra no wła dze na ko lej ną ka -
den cję. Pre ze sem zo stał po now nie
Woj ciech Śmie szek. Jest on współ -
wła ści cie lem BP Szar pie Tra vel. 
W dzie się cio oso bo wym skła dzie za -
rzą du zna leź li się tak że: An drzej
Do wgiał ło, Krzysz tof Mar koc ki, Ar -
tur Ka miń ski, Ja ni na Ka daj, Wan da
Kwiat kow ska, Je rzy Ba nat, An drzej
By liń ski, Iwo na Gra bia, Nor bert
Kar dahs, Da riusz Mar czyń ski. MS

Śmieszek znów
prezesem 

W trak cie ze bra nia człon ków od -
dzia łu pod la skie go PIT przy ję to
spra woz da nie za rzą du oraz Ko mi sji
Re wi zyj nej za rok 2015. Wy bra no
też de le ga tów na Wal ne Zgro ma -
dze nia De le ga tów PIT oraz człon -
ków Ra dy Na czel nej PIT: Agniesz kę
Zy za ło oraz Eu ge niu sza Ław re niu -
ka. W pla nach na 2016 r. izba ma
m.in. or ga ni za cję kon fe ren cji „Ka -
nał Au gu stow ski – szlak tu ry stycz ny
łą czą cy Wschód z Za cho dem”, po łą -
czo nej z II Pol sko -Bia ło ru skim 
Fo rum Tu ry stycz nym. MS

SONDA

Czy mali organizatorzy potrzebują własnej odrębnej reprezentacji?

W lipcu zarobią głównie hotelarze i restauratorzy, dla biur to szansa na przyszłość.

Bar tek Bo rys

Ś
wia to we Dni Mło dzie ży 
– praw do po dob nie jed na
z naj więk szych im prez,
któ rą kie dy kol wiek zor -
ga ni zo wał Kra ków, przy -

cią gnie do sto li cy Ma ło pol ski
re kor do wą licz bę mło dych lu dzi, 
w du żej mie rze ob co kra jow ców. 
Tak du ża licz ba od wie dza ją cych,
któ rą sza cu je się na wet na 2,5 mln
lu dzi, mo że przy nieść kra kow skie -
mu i, ogól nie, ma ło pol skie mu biz ne -
so wi, bar dzo du że zy ski. 

Straszak na turystów
Czy jed nak pro fi ty z te go wy da -

rze nia od nie sie kra kow ska bran ża
tu ry stycz na? Wszyst ko wska zu je na
to, że lip co we uro czy sto ści ra czej od -
stra szą ty po wych tu ry stów, a du ża
część mło dych lu dzi, któ rzy przy ja -
dą wte dy do Pol ski, bę dzie ko rzy sta -
ła ra czej z tań szej ofer ty noc le go wej
i ga stro no micz nej. – Bar dzo moż li -
we, że sto sun ko wo nie wie le osób
sko rzy sta ze stan dar do wej ofer ty tu -
ry stycz nej, ta kiej jak zor ga ni zo wa ne
wy ciecz ki z prze wod ni kiem po mie -
ście czy wy jaz dy z Kra ko wa do 
Wie licz ki bądź Mu zeum Au schwitz 
w Oświę ci miu – mó wi Da ria Głow -
nia, kie row nik Ma ło pol skiej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej. Do da je jed nak, że
bran ża bę dzie mia ła szan sę na czer -
pa nie zy sków z tej im pre zy w przy -
szło ści. – Or ga ni za cja przez Kra ków
ta kiej im pre zy jak Świa to we Dni
Mło dzie ży zbu du je do brą mar kę za -
rów no dla mia sta, re gio nu, jak i ca łe -
go na sze go kra ju – do da je Głow nia. 

Prestiż dla miasta i kraju
Na tych mia sto wych zy sków nie

ocze ku je rów nież Ani ta Sta ni sław -
ska z biu ra No ble Kra ków, któ re zaj -
mu je się tu ry sty ką przy jaz do wą. – Z
pew no ścią im pre za unie moż li wi
sko rzy sta nie z wie lu atrak cji w tym
ter mi nie. Moż na się też spo dzie wać
tłu mów na kra kow skim ryn ku i ko -
le jek na Wa we lu czy też w in nych
mu ze ach, mi mo wy dłu żo nych go -

dzin ich pra cy. Ale ca ła im pre za po -
trwa tyl ko kil ka dni. Mu si my się 
z tym po go dzić i to za ak cep to wać 
– mó wi Sta ni sław ska. Współ wła ści -
ciel ka No ble Kra ków pod kre śla jed -
nak, że waż ny dla mia sta bę dzie
do bry wy dźwięk, któ ry jesz cze po -
mo że i tak do bre mu już wi ze run ko -
wi Kra ko wa. – Wie rzy my, że mło dzi
lu dzie, któ rzy od wie dzą Kra ków 
i Ma ło pol skę bę dą chcie li tu wró cić
w przy szło ści. Są to więc na si po ten -

cjal ni klien ci, któ rzy za ja kiś czas bę -
dą mo gli sko rzy stać z na szej ofer ty
– do da je Ani ta Sta ni sław ska. Po dob -
ne zda nie ma Ry szard Cet nar ski,
pre zes Ho li day Tra vel. – Bran ża nie
na sta wia się na na tych mia sto we 
zy ski, co wię cej, gru py tu ry stów 
z Włoch czy USA od wo ła ły swo je
przy jaz dy do Kra ko wa z po wo du
tłu mów, któ re bar dzo utrud nią lub
wręcz unie moż li wią re ali za cję nor -
mal ne go pro gra mu wy cie czek – mó -

wi pre zes Ho li day Tra vel. Do da je
jed nak, że jest to do bra in we sty cja 
w przy szłość. – Z pew no ścią wie lu 
z tych, któ rym się w Pol sce spodo ba,
przy ja dą do nas jesz cze w przy szło -
ści i ścią gną swo ich zna jo mych czy
też ro dzi nę – do da je Cet nar ski.

Skorzystają hotelarze
Świa to we Dni Mło dzie ży w Kra -

ko wie mo gą się oka zać im pre zą
ko rzyst ną dla bran ży ho te lar skiej.

Ofe ru ją oni róż ne pa kie ty
noclegowe na okres mię dzy 25 lip -
ca a 2 sierp nia, z któ rych naj tań szy
to wy da tek rzę du 490 zł, czy li 70 zł
dzien nie. Jed nak w przy pad ku 
tak du żej licz by osób, któ re z oka zji
te go wy da rze nia po ja wią się w Kra -
ko wie, naj praw do po dob niej nie
zaspokoi to potrzeb. Tu taj szan sę na
zysk mo gą mieć ho te la rze, acz kol -
wiek moż na też tu mó wić o pew nym
roz róż nie niu w za leż no ści od kla sy
ho te lu. – W na szej kra kow skiej ofer -
cie ma my dwa obiek ty: czte ro -
gwiazd ko wy Vien na Ho use Cra cow
Ho tel i trzy gwiazd ko wy Vien na Ho -
use Easy Cho pin Kra ków. W krę gu
za in te re so wa nia czę ści tu ry stów
mo że zna leźć się ten dru gi obiekt –
mó wi To masz Piór kow ski, dy rek tor
re gio nal ny Vien na Ho use Po land.
Więk szość od wie dza ją cych wy bie -
rze ra czej tań sze za kwa te ro wa nie,
al bo za pew nio ne przez or ga ni za to -
rów, al bo ko rzy sta jąc z in nej ofer ty.

ŚDM to problem dla przyjazdówki

Daria Głownia: Organizacja przez Kraków Światowych Dni Młodzieży zbuduje dobrą markę
zarówno dla miasta, regionu, jak i całego naszego kraju.

DOSSIER

Świa to we Dni Mło dzie ży to cykl
spo tkań dla mło dych ka to li ków zor ga -
ni zo wa ny w for mie fe sti wa lu re li gij ne -
go, któ ry po wstał z ini cja ty wy pa pie ża
Ja na Paw ła II w 1985 r. Te go rocz na,
31. edy cja, od bę dzie się w Kra ko wie
w dniach 27-31 lip ca 2016 r.
Krakowskie Świa to we Dni Mło dzie ży
bę dą dru gi mi w hi sto rii zor ga ni zo wa -
ny mi w Pol sce. Sza cu je się, że do Pol -
ski w cza sie trwa nia im pre zy
przy je dzie po nad 2,5 mln lu dzi.
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Ponad 4,5 mln Niem ców wy bra -
ło się w 2015 r. na wa ka cje ro -
we ro we. 85 proc. pla nu je tak że

w tym ro ku spę dzić urlop w po dob ny
spo sób. Do Pol ski wy bie rze się 6
proc.z nich. Być mo że po ITB chęt -
nych przy bę dzie.

Z jed nej stro ny 6 proc. nie miec -
kich tu ry stów, de kla ru ją cych go to -
wość wy bra nia się na urlop na
dwóch kół kach do Pol ski to po nad
230 tys. klien tów. Z dru giej, z ba dań
Nie miec kie go Klu bu Ro we ro we go
ADFC wy ni ka, że w 2016 r. w tym
seg men cie po dró ży nie ma my co li -
czyć na wzro sty po stro nie licz by
klien tów; zmia na w sto sun ku do
2015 r. wy no si 0 proc. Jest to o ty le
cie ka we, że Niem cy naj chęt niej jeż -
dżą na dwóch kół kach wzdłuż Mo rza
Bał tyc kie go, nie ste ty we wła snym
kra ju. 

W trak cie tar gów ITB w Ber li nie
Pol ska pro mo wa ła się szla kiem ro we -
ro wym Gre en Ve lo. Je go pre zen ta cja
mia ła miej sce nie tyl ko na sto isku na -
ro do wym, ale tak że w cza sie kon fe -
ren cji pra so wej. Od by ło się rów nież
mniej for mal ne, sto li ko we spo tka nie
z pol ski mi i nie miec ki mi to uro pe ra -
to ra mi za in te re so wa ny mi włą cze -
niem tras w Pol sce Wschod niej do
swo ich pro gra mów. Jed ną z uczest -
ni czek roz mów by ła Mag da le na Oseł -

ka, kie row nik Re gio nal ne go Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej w Kiel cach. 

– Pol scy or ga ni za to rzy przed sta wi -
li nie miec kim part ne rom ofer ty, któ re
m.in. uwzględ nia ją wy po czy nek na
Wschod nim Szla ku Ro we ro wym
Gre en Ve lo – mó wi Oseł ka. – Pierw -
sze wra że nia by ły bar dzo po zy tyw ne,
ale nie miec cy to uro pe ra to rzy pod kre -
śla li, że od le głość dzie lą ca ich kraj od
pol skiej ścia ny wschod niej mo że być
prze szko dą w re ali za cji wy po czyn ku
– re la cjo nu je Mag da le na Oseł ka i do -
da je, że pew nym roz wią za niem te go
pro ble mu by ło by bar dzo szcze gó ło we
przed sta wie nie in for ma cji na te mat
do jaz du lub po moc w je go zor ga ni zo -
wa niu. Tym cza sem we dług ba dań
ADFC 80 proc. po dró ży ro we ro wych
re zer wo wa nych jest przez klien tów
cał ko wi cie in dy wi du al nie. Je dy nie

nie co mniej niż 10 proc. tu ry stów ko -
rzy sta w tym za kre sie z po mo cy to -
uro pe ra to ra. Mi mo to nie miec kie
biu ra po dró ży obec ne na spo tka niu
de kla ro wa ły chęć stwo rze nia ka ta lo -
gu uwzględ nia ją ce go po dróż szla -
kiem Gre en Ve lo. Uczest ni czą cy w
spo tka niu przed sta wi cie le biur po dró -
ży zwró ci li po nad to uwa gę pol skich
part ne rów na naj waż niej sze ele men -
ty z punk tu wi dze nia nie miec kich tu -
ry stów. Wśród nich zna la zła się
moż li wość za kwa te ro wa nia tyl ko na
je den dzień w ośrod kach, któ re po sia -
da ją od po wied nie miej sce na prze -
cho wa nie ro we ru, wy na ję cie sprzę tu,
dla osób, któ re nie chcą za bie rać wła -
snych dwóch kó łek w dro gę lub stwo -
rze nie moż li wo ści kom for to we go
prze wie zie nia, udo stęp nie nie ro we -
rów elek trycz nych, ale tak że stwo rze -
nie ofer ty, któ ra po zwo li w mi ły i
cie ka wy spo sób spę dzić urlop po za
cza sem prze zna czo nym na sam prze -
jazd, szcze gól nie ro dzi nom z mniej -
szy mi dzieć mi. W kon tek ście szla ku
Gre en Ve lo zwra ca no uwa gę na po -
trze bę więk szej pro mo cji re gio nu. O
ile wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie i pod la skie są za na szą za chod nią
gra ni cą roz po zna wal ne, to już na
przy kład świę to krzy skie w mniej szym
stop niu. Za rzą dza ją cy tra są bę dą mu -
sie li nad tym po pra co wać. MG

Green Velo w niemieckiej ofercie
Szlak rowerowy chce przyciągnąć aktywnych turystów z Niemiec. 

Zwiedzanie w biegu
Logos Travel wprowadza kolejną ofertę dla biegaczy. 
Mał go rza ta Or li kow ska

W
ostat nich la tach bie -
ga nie, a tak że
udział w im pre zach
bie go wych, ma ra to -
nach, cie szy się 

 w Pol sce po pu lar no ścią. Trend ten
wy ko rzy stu ją do pro mo cji nie tyl ko
pro du cen ci sprzę tu czy ubrań spor -
to wych, ale rów nież mia sta, któ re
chcąc przy cią gnąć do sie bie tu ry -
stów, or ga ni zu ją w cią gu ro ku kilka
im prez bie go wych. 

Bran ża tu ry stycz na pó ki co bie -
ga mi nie jest za in te re so wa na. Wy jąt -
kiem jest Lo gos Tra vel, któ ry
stwo rzył kil ka pro gra mów prze zna -
czo nych wła śnie dla bie ga ją cych 
tu ry stów i – jak się oka zu je – do brze
na tym wy cho dzi. Wła ści ciel biu ra 
– Ma rek Śliw ka, za pa lo ny bie gacz,
ma ra toń czyk, za pro po no wał 
klien tom ofer tę „Bie gaj i zwie dzaj”.
Są to wy jaz dy, w cza sie któ rych,
uczest nik mo że wziąć udział w któ -
rymś z od by wa ją cych się na świe cie
ma ra to nów (m.in. w Ja po nii, Ka na -
dzie, Au stra lii, Rio de Ja ne iro). –
Dwa la ta od ich wpro wa dze nia do
ka ta lo gu, ma ra to ny sta ły się rów no -
praw ny mi im pre za mi ge ne ru ją cy mi
nasz do chód. Dziś sta no wią już oko -
ło 10 proc. wszyst kich sprze da wa -
nych przez nas ofert. O ich
po pu lar no ści niech świad czy fakt,
że obec nie wy sy ła my na szych klien -
tów na tak wy ra fi no wa ne kie run ki,
jak Ko rea Pół noc na czy Iran, w któ -
rym w tym ro ku od bę dzie się pierw -
szy w hi sto rii te go kra ju ma ra ton –
mó wi Ma rek Śliw ka i do da je: 
– My ślę, że nie mi ną 2–3 la ta, a ta
bie go wa od no ga na szej dzia łal no ści
bę dzie ge ne ro wa ła po ło wę zy sków
biu ra. 

Do bra sprze daż ofert ma ra toń -
skich za chę ci ła Lo gos Tra vel do po -
sze rze nia ofer ty bie go wej o ko lej ne
pro duk ty. W na stęp nym se zo nie to -
uro pe ra tor chce or ga ni zo wać wy jaz -
dy łą czą ce zwie dza nie z bie ga niem.
– Chce my, by tu ry ści mie li moż li -
wość po łą cze nia pa sji po dróż ni -
czych i bie go wych, i dla te go do
przy szło rocz ne go ka ta lo gu wpro wa -
dzi my ofer ty wy cie czek, w cza sie
któ rych uczest ni cy bie ga jąc zwie -
dza ją naj więk sze atrak cje da ne go
miej sca. Ak tyw ne zwie dza nie od by -
wać się bę dzie pod opie ką pi lo ta,
któ ry wcze śniej okre śli po ziom za -
awan so wa nia bie go we go uczest ni -
ków i do sto su je do nie go pro gram
wy ciecz ki – wy ja śnia szcze gó ły ofer -
ty Śliw ka i za zna cza: – To pierw sza
te go ty pu ofer ta w Pol sce.

Na po czą tek to uro pe ra tor pro po -
nu je po zna wa nie w for mu le zwie -
dza nia z bie ga niem Sta nów
Zjed no czo nych – to kraj przy ja zny
bie ga czom, w któ rym ta ka for ma tu -

ry sty ki jest już prak ty ko wa na. Je śli
po mysł spo tka się z za in te re so wa -
niem klien tów, nie wy klu cza roz sze -
rze nia ofer ty o ko lej ne de sty na cje. 

Czy wpro wa dza nie ko lej nych pro -
duk tów bie go wych do port fo lio
ozna cza, że to uro pe ra tor zmie nia
pro fil? Nie ma ta kich pla nów. Wy -
ciecz ki eg zo tycz ne są i po zo sta ną
pod sta wo wym fi la rem dzia łal no ści
biu ra. Lo gos Tra vel ma ich w port fo -
lio oko ło 130. Nie któ re – jak np. wy -
ciecz ki po Sta nach Zjed no czo nych,
Ka na dzie, Ame ry ce Po łu dnio wej – są
z po wo dze niem re ali zo wa ne od nie -
mal dwu dzie stu lat, wciąż cie sząc się
du żą po pu lar no ścią. Sta le wpro wa -
dza ne są też no we –- po za ty po wy mi
wy jaz da mi ob jaz do wy mi, w któ rych
udział wziąć mo że każ dy, ofe ro wa ne
są wy ciecz ki prze zna czo ne dla wą -
skiej gru py od bior ców (jak np. wy -
jazd do Pa pui Za chod niej, na
Sy be rię zi mą). – Z Lo gos Tra vel wy -
jeż dża rocz nie kil ka ty się cy osób. To
dla nas sa tys fak cjo nu ją ca licz ba. Aby
być na cza sie sta ra my się na bie żą co
do pa so wy wać do ocze ki wań od bior -
ców, wpro wa dza jąc no we pro gra my.
W wa run kach ostrej kon ku ren cji, ja -
ka obec nie pa nu je, war to jed nak
mieć rów nież coś co od róż ni nas od
in nych gra czy na ryn ku. W ostat nich
la tach pra co wa łem nad tym, by ta ki
wy róż nik mieć. Wszy scy moi pra -
cow ni cy oraz du ża część współ pra -
cu ją cych z na mi pi lo tów to bie ga cze,
dzię ki te mu zna my po trze by i ocze -
ki wa nia na szych bie ga ją cych klien -
tów. Dziś je ste śmy je dy nym
to uro pe ra to rem, któ ry sku tecz nie re -
ali zu je wy jaz dy bie go we na pol skim
ryn ku, ob słu gu je my więc ca ły po pyt
na te go ro dza ju im pre zy. My ślę, że w
naj bliż szych la tach się to nie zmie ni
– pod su mo wu je Ma rek Śliw ka. 

Marek Śliwka, 
Logos Travel

Dwa lata od
wprowadzenia do
katalogu, maratony
stanowią już około
10 proc. wszystkich
ofert biura.

Fitness na Malcie w
ofercie touroperatorów
Od kwietnia aktywny wypoczynek
oferuje biuro Fitness4Malta. 
Małgorzata Orlikowska

Au to rem ofer ty ak tyw nych wy -
jaz dów jest dzia ła ją ce od pra -
wie trzech lat pol skie biu ro

Fit nes s4Mal ta. W je go ka ta lo gu zna -
leźć moż na m.in. im pre zy in te gra -
cyj ne szy te na mia rę, wa ka cje
fit ness, wy jaz dy tre nin go we, obo zy
nur ko we oraz tzw. ak tyw ne ci ty bre -
aki. Po nie waż ofer ta or ga ni za to ra
skie ro wa na jest do ob co kra jow ców,
pro mo cja i sprze daż wy cie czek od -
by wa się przez stronę biura i za po -
śred nic twem biur dzia ła ją cych na
per spek ty wicz nych dla Fit nes s4
Mal ta ryn kach. W tym ro ku do te go
gro na do łą czy ła Pol ska. 

Od mar ca ofer ta Fit nes s4Mal ta
jest do stęp na w ka ta lo gach on li ne
wy bra nych pol skich ope ra to rów,
m.in. Exim To urs i Kon sor cjum Biur
Po dró ży. W nie da le kiej przy szło ści
ma ich być wię cej. Trwa ją roz mo wy
z trze ma ko lej ny mi or ga ni za to ra mi.
– W lu tym 2016 r. roz po czę li śmy
współ pra cę z fir mą Ac ti ve Li fe, któ -
ra bę dzie in ten syw nie pro mo wać
ak tyw ne wy jaz dy, szcze gól nie Gru -
po we Wcza sy Fit ness na Mal tę 
dla ko biet na pol skim ryn ku – zdra -
dza Mar ta Drey fus -Sta rzyk, wła ści -
ciel ka biu ra. 

Za in te re so wa nie pol skim ryn -
kiem nie jest przy pad ko we. Po la cy
już sta no wią znacz ną część klien tów
Fit nes s4Mal ta. – Na chwi lę obec ną
Po la cy sta no wią pra wie jed ną trze -
cią na szych go ści. O ofer cie do wia -
du ją się głów nie z po le ce nia i przez
in ter net. Mam na dzie ję, że to za in -
te re so wa nie wzro śnie, kie dy in for -
ma cje o na szych wy jaz dach znaj dą

rów nież w ka ta lo gach ro dzi mych
to uro pe ra to rów. 

Drey fus -Sta rzyk li czy, że pro mo -
cję Mal ty i jej wa lo rów za pew ni też
no wa stro na in ter ne to wa (bę dą ca
obec nie w przy go to wa niu), któ ra
ma do star czyć użyt kow ni kom in for -
ma cji o tym, co cie ka we go moż na
ro bić na wy spach. – Przy go to wu je -
my no wy pro jekt in ter ne to wy, w któ -
rym ofe ro wać bę dzie my on li ne
wszyst kie do stęp ne na Mal cie ak -
tyw no ści i atrak cje, nie tyl ko płat ne.
An glo ję zycz ny ser wis ma być nie tyl -
ko źró dłem wie dzy dla klien ta chcą -
ce go zor ga ni zo wać wy jazd fir mo wy
czy gru po wy, ale przede wszyst kim
dla klien ta in dy wi du al ne go, tu ry sty,
któ ry przy je dzie na Mal tę i bę dzie
chciał za pla no wać swój po byt na
wy spie – pod su mo wu je wła ści ciel ka
Fit nes s4Mal ta. 

Mar ta Drey fus -Sta rzyk: Na chwi lę obec ną
Po la cy sta no wią pra wie jed ną trze cią na szych
go ści. Li czę na wzrost za in te re so wa nia, gdy
na sza ofer ta znaj dzie się w ka ta lo gach ro dzi -
mych to uro pe ra to rów.

6%
niemieckich
wielbicieli dwóch
kółek chce spędzić
urlop w Polsce
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Ame ry kań ska li nia oce anicz na,
spe cja li zu ją ca się w rej sach stat -
ka mi kla sy pre mium, wy bra ła
war szaw ską fir mę Mor skie na
swo je go wy łącz ne go przed sta wi -
cie la na te re nie Pol ski. Mor skie 
– or ga ni za tor rej sów – bę dzie od -
po wia da ło za sprze daż, pro mo cję
li nii na te re nie kra ju i zwięk sza nie
licz by pa sa że rów. Fir my współ -
pra cu ją ze so bą od dwóch lat.
Prin cess Cru ises ob słu gu je rocz -
nie 1,7 mln pa sa że rów, od wie dza -
jąc po nad 360 por tów na ca łym
świe cie, na po nad 150 tra sach, 
od trzech do 114 dni. MO

Princess Cruises
w Polsce 

W tym ro ku sto li ca Dol ne go Ślą -
ska przy cią ga Eu ro pej ską Sto li cą
Kul tu ry. Jak wy ni ka z ana li zy wy -
szu ki war ki Kay ak.pl, zna czą co
zwięk szy ła się licz ba wy szu ki wań
lo tów do Wro cła wia w tym ro ku.
Naj więk szy wzrost zo stał za no to -
wa ny w Wiel kiej Bry ta nii, któ rej
miesz kań cy szu ka ją lo tów do Wro -
cła wia o 81 proc. czę ściej niż w
ubie głym ro ku. Na dru gim miej -
scu pla su ją się Wło chy ze zbli żo -
ną, 74-pro cen to wą zmia ną. 
W pierw szej trój ce zna leź li się
rów nież po dróż ni z Nor we gii oraz
Gre cji. Dzie siąt kę kra jów, w któ -
rych od no to wa no wzrost licz by
wy szu ki wań za my ka ją Bel gia 
(12 proc.) oraz Szwe cja (10 proc.)
i Hisz pa nia (10 proc.). MS

Na czte ry mie sią ce przed roz po -
czę ciem Igrzysk Olim pij skich w
Rio de Janeiro, or ga ni za to rzy bo -
ry ka ją się z pro ble mem nie sprze -
da nych bi le tów na roz gryw ki. Jak
do tąd fa ni sportu zaku pi li nie co
po nad ich po ło wę. Jak po da je
„Wall Stre et Jo ur nal” wśród po wo -
dów te go sta nu rze czy zna la zły się
oba wy przed za ra że niem wi ru sem
Zi ka, kry zys po li tycz ny w kra ju
oraz strach przed wy so kim po zio -
mem prze stęp czo ści. Mi ni ster
spor tu po szu ku je w związ ku z tym
po my słów na za chę ce nie po ten -
cjal nych za in te re so wa nych przy -
jaz dem na 0lim pia dę. Po ja wia ją
się in for ma cje, że rząd mo że sam
ku pić wej ściów ki i roz dać je w
szko łach, by za peł nić pu ste miej -
sca na sta dio nie. MG

Mało chętnych
na olimpiadę 

To uro pe ra tor jest spon so rem fil mu
„Wiel kie Grec kie We se le 2”. W ra -
mach kam pa nii pro mo cyj nej
Grecos za pro sił przed sta wi cie li
biur agen cyj nych na spe cjal ne po -
ka zy przed pre mie ro we. Se an se od -
by ły się w czte rech mia stach w
Pol sce: w Po zna niu, Ka to wi cach,
Gdań sku i w War sza wie. – Ko me -
dia o praw dzi wym grec kim kry zy -
sie i o zwa rio wa nej ro dzi nie ba wi,
a przede wszyst kim od sła nia  se -
kret grec kiej ro dzi ny. Ma my na -
dzie ję, że film spodo ba się sze ro kiej
pu blicz no ści – pod kre śla ła Bo gna
Jaś ko wiak, mar ke ting ma na ger
Gre cos Ho li day. MS

Grecos promuje
się Greckim
Weselem 

IMPREZY

Wrocław kusi
kulturą

Marzena German

R
alph Schil ler, dy rek tor
sprze da ży i mar ke tin gu
w FTI co raz czę ściej
pod kre śla, że ro la tra dy -
cyj ne go to uro pe ra to ra

zmie ni ła się na prze strze ni ostat nich
lat. Co raz więk sza eks pan sja firm
po śred ni czą cych w re zer wa cji po -
szcze gól nych usług tu ry stycz nych
spra wi ła, że kla sycz ni or ga ni za to rzy
sta nę li przed du żym wy zwa niem
umie jęt no ści two rze nia ofert, któ re
po zo sta wa ły by z per spek ty wy klien -
ta kon ku ren cyj ne pod wzglę dem
kosz to wym. – Dzia łal ność to uro pe -
ra tor ska z jed nej stro ny i sprze daż 
z dru giej są na dal opła cal nym mo -
de lem, je śli się go do brze sto su je.
Ale na sza ren tow ność i kon ku ren -
cyj ność w za kre sie kształ to wa nia
cen to praw dzi we wy zwa nia. Szcze -
gól nie klient wraż li wy na po ziom
kosz tów osta tecz nie zde cy du je się
na tań szą ofer tę – mó wi Schil ler w
roz mo wie z FVW. 

Sa mo dziel ny klient
Schil ler pod kre śla, że mi mo po -

sia da nych kom pe ten cji i zna jo mo ści
ryn ków, tra dy cyj ni to uro pe ra to rzy
mu szą dziś szu kać no wych for muł
dla swo ich biz ne sów i roz wi jać 
al ter na tyw ne mo de le dzia łal no ści. –
Z pew no ścią na dal bę dzie wie lu
klien tów, któ rzy do ce nią bez pie -
czeń stwo i wy go dę, ja ką gwa ran tu je
im pre za zor ga ni zo wa na, szcze gól -
nie w nie spo koj nych cza sach. Ale

licz by po ka zu ją, że lu dzie chcą też
sa mi skła dać swo je po dró że – uwa -
ża Ralph Schil ler. Do tej po ry moc -
no pod kre śla no prze wa gę wy jaz dów
spa kie to wa nych nad sa mo dziel nie
zło żo ny mi z uwa gi na po no szo ną
przez to uro pe ra to rów od po wie -
dzial ność, wy glą da na to, że jej brak
wie lu zda je się wca le nie prze szka -
dzać. Wo bec ta kie go sce na riu sza po -
ja wia się py ta nie, jak z du ży mi
gra cza mi mie li by kon ku ro wać or ga -
ni za to rzy. Ralph Schil ler mó wi, że
ko rzyść z mo de lu po śred ni ka jest
obo pól na. Przy sprze da ży po je dyn -
czych usług to uro pe ra tor zy sku je
do stęp do klien tów, któ rzy chcą sa -
mo dziel nie two rzyć swo je wa ka cje.
Z ko lei tu ry sta mo że ko rzy stać z eks -
perc ko ści or ga ni za to ra i z sze ro kie -
go wa chla rza pro duk tów. Schil ler
obie cu je jed no cze śnie, że no wy mo -
del, któ ry ma być w FTI już wkrót ce
wdro żo ny, nie wy klu czy ich z gry.
Ofer ta ma być da lej dys try bu owa na
przez ze wnętrz ną sieć dys try bu cji.

W Pol sce wręcz od wrot nie
Wo bec tak zde cy do wa ne go gło su

jed ne go z naj więk szych nie miec kich
to uro pe ra to rów za py ta li śmy wio dą -
cych przed sta wi cie li pol skie go ryn -
ku o opi nię na te mat ro sną ce go
za in te re so wa nia usłu ga mi roz pa kie -
to wa ny mi i po ten cjal ne go spad ku
po py tu na wy ciecz ki zor ga ni zo wa ne.
– W Ita ce nie za uwa ża my ta kie go
tren du, po wie dział bym, że jest
wręcz prze ciw nie. Na sze sta ty sty ki
po twier dza ją jed no znacz nie ro sną ce

Zmienia 
się model
organizatora

Mag da le na Szad kow ska

Tego rocz ną edy cję Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Tu ry stycz nych,
od wie dzi ło nie mal 14 tys. osób!

– ogło si li z du mą or ga ni za to rzy.
Uczest ni cy mo gli za po znać się z ofer -
tą po nad 200 wy staw ców z Pol ski i
za gra ni cy m.in. Gru zji, Nie miec,
Włoch, Tur cji, Wę gier, Chor wa cji czy
Do mi ni ka ny. Im pre zie, jak co ro ku
to wa rzy szył Fe sti wal Ku li nar ny, za -
koń czo ny III Grand Prix Som me lie -
rów oraz Fe sti wal Po dróż ni ków. Nie
za bra kło rów nież licz nych atrak cji,

kon kur sów i warsz ta tów. – Te go rocz -
na edy cja to zde cy do wa nie suk ces.
Za no to wa li śmy naj więk szą licz bę od -
wie dza ją cych w po rów na niu z po -
przed ni mi edy cja mi. Co raz więk szą
po pu lar no ścią cie szą się tak że im pre -
zy do dat ko we, jak Fe sti wal Po dróż ni -
ków i Fe sti wal Ku li nar ny. Bar dzo
do brze oce nia my rów nież współ pra -
cę z sa mo rzą da mi, w tym głów nie z
wo je wódz twem dol no ślą skim. Te do -
bre re la cje moc no wpły wa ją na bu -
do wa nie prze strze ni biz ne so wej do
roz mów z po ten cjal ny mi part ne ra mi
– pod su mo wu je Prze my sław Ban du -

ra, pre zes MTT Wro cław. Pierw sze go
dnia oprócz kon fe ren cji pra so wej,
jed nym z waż niej szych punk tów pro -
gra mu by ło Pol sko -Gru ziń skie Fo -
rum Biz ne so we Wro cław -Ba tu mi,
zor ga ni zo wa ne przez Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go, Dol no ślą ską Agen cję
Współ pra cy Go spo dar czej oraz
Agen cję „In vest In Ba tu mi". Udział w
spo tka niu wzię ło 12 gru ziń skich
firm, głów nie z bran ży tu ry stycz nej
(przed sta wi cie le re gio nu Adża rii z
wła ści cie la mi ho te li) oraz pol skie
biu ra po dró ży, jak np. Ita ka. – W tym
ro ku mie li śmy dzień gru ziń ski.
Work shop z gru ziń ską de le ga cją cie -
szył się du żym po wo dze niem. Choć
ini cja ty wa wy szła od urzę du mar -
szał kow skie go, któ ry dość bli sko za -
czy na współ pra co wać z Gru zją, to ta
współ pra ca pod ką tem tu ryst ki oka -

za ła się ide al ną plat for mą do roz -
mów. Stąd po mysł na po łą cze nie ich
z tar ga mi – mó wi Ban du ra. Gru ziń -
scy przed się bior cy szu ka ją na Dol -
nym Ślą sku part ne rów biz ne so wych.
– Gru zi ni chcą by dol no ślą scy przed -
się bior cy we szli na ich ry nek w za kre -
sie bu dow nic twa i tu ry sty ki, by
po mo gli im za go spo da ro wać i wy bu -
do wać od po wied nią in fra struk tu rę
dro go wą, ho te lo wą czy sie ci ka na li -
za cyj ne – po wie dział An drzej Jam ro -
zik, pre zes Dol no ślą skiej Agen cji
Współ pra cy Go spo dar czej. Zda niem
marszał ka wo je wódz twa Gru zja mo -
że oka zać się istot nym part ne rem go -
spo dar czym dla Dol ne go Ślą ska i
firm z re gio nu. Pod ko niec spo tka nia
pod pi sa no rów nież po ro zu mie nie o
współ pra cy go spo dar czej mię dzy Au -
to no micz ną Re pu bli ką Adża rii a Dol -
nym Ślą skiem. Bran ża mo gła

W tym roku imprezą towarzyszącą
targom we Wrocławiu było Polsko-
Gruzińskie Forum Biznesowe.

TARGI

Wrocławskie targi pod znakiem biznesowej współpracy   z Gruzją

Za granicą to uro pe ra to rzy tra cą tu ry -
stów na rzecz du żych gra czy in ter ne -
to wych. W Polsce na razie bez zmian.

Piotr Henicz,
wiceprezes Itaki 

W Ita ce nie za uwa ża -
my ta kie go tren du. 
Z każ dym ro kiem ob -
słu gu je my co raz wię -
cej klien tów.

Marek Andryszak, 
prezes TUI Poland

Nie uwa żam, by wej -
ście na ry nek du żych
gra czy in ter ne to wych
mia ło za gro zić to uro -
pe ra to rom w Pol sce.
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za in te re so wa nie wy jaz da mi zor ga ni -
zo wa ny mi – mó wi Piotr He nicz, wi -
ce pre zes Ita ki, choć przy zna je, że
de fi ni cja tych ostat nich tro chę się
zmie ni ła. – Wa ka cje z to uro pe ra to -
rem to nie tyl ko wcza sy z re zy den -
tem czy wy ciecz ki z pi lo tem. To
tak że in dy wi du al ny do bór ofer ty,
pro po zy cje pa kie to wa nia dy na micz -
ne go, kie dy klient nie mu si trzy mać
się sztyw nych ram cza so wych wy -
jaz du ani jed ne go kie run ku. Po la cy
od za wsze ko rzy sta li z wy jaz dów
zor ga ni zo wa nych przez biu ra po -
dró ży, ale tak że od za wsze re zer wo -
wa li sam ho tel lub prze lot. W tym
kon tek ście trud no mó wić o zmia nie
za cho wań. Tu ry sty ka zor ga ni zo wa -
na i in dy wi du al na od lat funk cjo nu -
ją rów no le gle, choć gra ni ca mię dzy
ni mi co raz bar dziej się za cie ra –
uwa ża He nicz. W po dob nym to nie
wy po wia da się pre zes TUI Po land. –
TUI od daw na sprze da je za rów no
po je dyn cze usłu gi tu ry stycz ne, jak i
wy ciecz ki spa kie to wa ne. Ten pierw -
szy mo del do ty czy też na szych wła -
snych ma rek ho te lo wych, w któ rych
po byt moż na ku pić za rów no ja ko
część ofer ty wa ka cyj nej, ale też przez
por tal re zer wa cyj ny czy bez po śred -
nio w ho te lu – in for mu je Ma rek An -
dry szak. Pre zes TUI Po land nie
za uwa ża, by w Pol sce do cho dzi ło do
ja kiś zmian tren dów w za cho wa -
niach klien tów. Ry nek jest wraż li wy
na ce nę i to ona czę sto jest osta tecz -
ną de ter mi nan tą przy po dej mo wa -
niu de cy zji o spo so bie or ga ni za cji
wa ka cji. – Nie uwa żam, by wej ście
na ry nek tu ry stycz ny du żych gra czy
in ter ne to wych mia ło za gro zić kla -
sycz nym to uro pe ra to rom, przy naj -
mniej w Pol sce – do da je An dry szak.
Piotr He nicz tak że wi dzi przy szłość
or ga ni za to rów w opty mi stycz nych
bar wach. – Zde cy do wa nie prze wa -
ża ją ca część na szej dzia łal no ści to
kom plek so wa or ga ni za cja po dró ży
od prze lo tu, przez re zer wa cję za -
kwa te ro wa nia, trans fe ru, wy cie czek
lo kal nych, a to wszyst ko przy za pew -
nie niu opie ki re zy den ta czy pi lo ta. Ta
ostat nia jest czę sto ar gu men tem
prze chy la ją cym sza lę de cy zji na ko -
rzyść to uro pe ra to ra – pod kre śla He -
nicz.

Za rów no Piotr He nicz jak i Ma rek
An dry szak uwa ża ją, że or ga ni za to rzy
po win ni sku pić się na tym, na czym
się zna ją i na czym po tra fią za ro bić.
A że w tym kon tek ście sprze daż
usług roz pa kie to wa nych nie wy klu -
cza kon ty nu owa nia z suk ce sem dzia -
łal no ści kla sycz ne go or ga ni za to ra, to
już te mat na in ny ar ty kuł.

TARGI

Wrocławskie targi pod znakiem biznesowej współpracy   z Gruzją

Ralph Schiller, 
dyrektor sprzedaży i marketingu w FTI

No wy mo del sprze da -
ży po je dyn czych
usług, wdrożony 
w FTI, nie wy klu czy
or ga ni za to rów z gry.

Mag da le na Szad kow ska

P
rzy go to wa nia do Kon -
gre su Tu ry sty ki Pol skiej
idą peł ną pa rą. Po cząt -
ko wo im pre za mia ła od -
być się w kwiet niu br.,

jed nak przy go to wa nie wy da rze nia
tej ran gi za rów no me ry to rycz nie,
jak i or ga ni za cyj nie zda niem or ga -
ni za to rów wy ma ga wię cej cza su.
Przed się wzię cie za pla no wa no
więc na 12–14 paź dzier ni ka 2016
r. – Do szli śmy do wnio sku, że nie
wy ro bi my się na kwie cień. Po za
tym de cy zja o do fi nan so wa niu 
z mi ni ster stwa za pa dła nie daw no,
więc do pie ro te raz wie my, ja ki mi 
pie niędz mi dys po nu je my. Zor ga ni -
zo wa nie kon gresu w kwiet niu gra -
ni czy ło by z cu dem – mó wi An na
Ję dro cha, pre zes Kra kow skiej 
Izby Tu ry sty ki oraz czło nek Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go Kon gre su. 

Świd ni ca wy da ła do tej po ry ok.
180 tys. zł na zor ga ni zo wa nie
Kon fe ren cji Przy go to waw czej 
(21–22 paź dzier ni ka 2015 r.), pod -
czas któ rej od by ły się pierw sze po -
sie dze nia grup ro bo czych,
warsz ta ty dla sa mo rzą dów oraz
otwar te pa ne le, kon cer ty i po ka zy
ku li nar ne dla miesz kań ców. Koszt
kon fe ren cji w ca ło ści zo stał po kry -
ty z bu dże tu mia sta. Jed nak przy -
go to wa nie kon gre su bę dzie o
wie le droż sze – sza cu je się, że im -
pre za po chło nie ok. 600 tys. zł. 
Or ga ni za to rzy zło ży li więc wnio -
sek do Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry -
sty ki o do fi nan so wa nie ok. 50
proc. kosz tów, do kład nie cho dzi ło
o 314 tys. zł. MSiT przy chy lił się
do wnio sku, jed nak ob ciął kwo tę
do fi nan so wa nia i prze zna czył na
kon gres 250 tys. zł. – W związ ku z
in for ma cją z MSiT o wy so ko ści
przy zna ne go do fi nan so wa nia na

or ga ni za cję Kon gre su Tu ry sty ki
Pol skiej oraz roz mów z part ne ra -
mi i po ten cjal ny mi spon so ra mi w
chwi li obec nej trwa ją pra ce nad
mo dy fi ka cją bu dże tu wy da rze nia –
pod kre śla Ja cek Pie kun ko, dy rek -
tor Wy dzia łu Pro mo cji UM w
Świd ni cy oraz pre zes Lo kal nej Or -
ga ni za cji Tu ry stycz nej „Księ stwo
Świd nic ko -Ja wor skie”. Mi mo to
or ga ni za to rzy mo gą być za do wo -
le ni, bo by ła to jed na z wyż szych
do ta cji, ja kie ko mi sja kon kur so wa
De par ta men tu Tu ry sty ki przy zna -
ła na za da nia pu blicz ne w za kre -
sie tu ry sty ki na ten rok. – Bar dzo
się cie szę, że w mi ni ster stwie do -
strze żo no po trze bę or ga ni za cji te -
go waż ne go dla ca łej bran ży
tu ry stycz nej, ale tak że i dla roz wo -
ju go spo dar ki pol skiej wy da rze nia.
Ten za strzyk fi nan so wy po zwo li
Świd ni cy i part ne rom, z któ ry mi
or ga ni zu je my kon gres, na zre ali -
zo wa nie wszyst kich za pla no wa -
nych już pod czas ubie gło rocz nej
kon fe ren cji przy go to waw czej za ło -
żeń i ce lów – mó wi Be ata Mo skal -
-Sła niew ska, pre zy dent Świd ni cy.
Wia do mo, że zo sta ną one prze zna -
czo ne nie tyl ko na or ga ni za cję pa -
ne li dys ku syj nych i warsz ta tów dla
bran ży tu ry stycz nej, ale tak że na

licz ne atrak cje dla miesz kań ców
Świd ni cy. 

Pro gram kon gre su jest już w
mia rę spre cy zo wa ny, nieznane są
jedynie nazwiska pre le gentow.
Kon gres po dzie lo ny zo sta nie na
pięć blo ków te ma tycz nych. Pierw -
szy dzień po świę co ny bę dzie te ma -
ty ce in ter wen cjo ni zmu pań stwa
oraz za rzą dza niu pro mo cją tu ry -
stycz ną. W czwar tek uczest ni cy
roz ma wiać bę dą o sa mo rzą dzie
go spo dar czym, roz wo ju tu ry sty ki
w Pol sce w per spek ty wie 2030, a
tak że o za da niach sa mo rzą du te ry -
to rial ne go w prze strze ni tu ry stycz -
nej. Or ga ni za to rzy spo dzie wa ją się
ok. 1000 uczest ni ków. 

WYDARZENIE

Przygotowania do Kongresu Turystyki
w Świdnicy na półmetku
Ministerstwo w nowym składzie wspiera organizację Kongresu.

Beata Moskal-Słaniewska: Cieszę się, że w MSiT dostrzeżono potrzebę organizacji Kongresu.

Wśród po ten cjal nych part ne rów
POT Wojciech Fedyk wi dział by 
nie tyl ko izby, ale też in ne sto wa -
rzy sze nia, na przy kład kla ster 
za rzą dza ją cy Gre en Ve lo. We dług
Fedyka ten ostat ni po wi nien 
być part ne rem afi lia cyj nym or ga -
ni za cji. W kon tek ście sze ro kie go
współ dzia ła nia na rzecz pro mo cji
Pol ski pre zes mó wi też o pla nie
bu do wy part ner stwa z eu ro re gio -
na mi, ale też z klu ba mi tu ry stycz -
ny mi, któ re we dług nie go war to
po wo ły wać. Woj cie cho wi Fe dy ko -
wi ma rzy się rów nież two rze nie
think tan ków. No wy pre zes POT
chciał by pra co wać też bli żej z po -
li ty ka mi, na przy kład z Par la men -
tar nym Ze spo łem ds. Tu ry sty ki,
któ ry za wią zał się nie daw no z ini -
cja ty wy mi ni stra Ada ma Li piń skie -
go. Ży czył by so bie też od świe że nia
re la cji z mar szał ka mi, naj chęt niej
po przez od bu do wę ze spo łu ds. tu -
ry sty ki w Kon wen cie Mar szał ków
Wo je wództw. 

No wy pre zes nie ucie ka też od

te ma tu prac nad po pra wie niem
usta wy o POT, choć mó wi, że w
tym przy pad ku z ini cja ty wą mo że
wy stą pić za rów no or ga ni za cja, jak
i mi ni ster spor tu i tu ry sty ki. Kwe -
stię okre śla mia nem waż nej, ale za -
zna cza, że na le ży szu kać
roz wią za nia, któ re nie zbu rzy sys -
te mu. W cza sie spo tka nia po ru szo -
no też kwe stię dzia łal no ści
ZO POT -ów. Fe dyk wspo mniał o
po my śle wspól nej pro mo cji z Kra -
ja mi Bał tyc ki mi w Cze chach czy

na Wę grzech. Na ra zie, choć 
POT nie ma swo ich biur w tych
kra jach, pro wa dzi tam dzia ła nia
pro mo cyj ne. To sa mo od no si się do
Li twy. Pre zes nie wy klu cza też
utwo rze nia w przy szło ści przed sta -
wi cielstw w ko lej nych kra jach,
funk cjo nu ją cych na przy kład na
za sa dzie ho me of fi ce. Ta ki mo del
dzia ła obec nie w In diach. 

Fe dyk za py ta ny o kry te ria suk ce -
su ja ko pre ze sa POT wy mie nia
udo sko na le nie funk cjo no wa nia
POT, po pra wę PR, zbu do wa nie e -
-me diów, po sze rze nie kon tak tów
biz ne so wych i za chę ce nie przed -
się bior ców do współ pra cy. – Suk -
ce sem by ło by wy ko na nie pla nu
dzia ła nia w 101 pro cen tach – mó -
wi pre zes i do te go wor ka za dań
do rzu ca jesz cze ewen tu al ne za osz -
czę dze nie środ ków fi nan so wych.
Szef POT pod su mo wu jąc swo je
pierw sze spo tka nie z dzien ni ka rza -
mi pod kre śla, że zna spo sób my śle -
nia urzęd ni ków i przed się bior ców,
bo w tu ry sty ce pra co wał już wszę -
dzie. Jak do tąd nie był tyl ko za trud -
nio ny w Mi ni ster stwie Spor tu 
i Tu ry sty ki. MG

Wszyscy znajdą miejsce w systemie

Przez sześć lat
funkcjonowałem
poza systemem,
dostrzegam to, co
można poprawić.
Wojciech Fedyk,
prezes POT

Ciąg dalszy tekstu ze strony 4

DOSSIER

Skład Komitetu Organizacyjnego:
Anna Jędrocha, KIT, Szymon
Chojnowski, wiceprezydent miasta
Świdnica, Beata Antos, reprezentująca
PIT, Alicja Grenda ze Związku Miast
Polskich, Jacek Piekunko,
przedstawiciel Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Księstwo Świdnicko- -
Jaworskie”, Karolina Szuppe z MSiT
oraz Jacek Janowski z POT.

sko rzy stać tak że z dar mo wych
warsz ta tów „Me, My Pas sion and Ta -
lent, czy li sku piaj się na ma rze niach
klien tów” oraz warsz ta tów do ty czą -
cych prze pi sów cel nych. 

Praw dzi wym hi tem targów oka -
zały się Fe sti wal Ku li nar ny i Po dróż -
ni czy. W ra mach te go pierw sze go
zor ga ni zo wa no licz ne pre zen ta cje 
i de gu sta cje pro duk tów, po ka zy ku li -
nar ne, warsz ta ty oraz Stre fę Pro duk -
tów Re gio nal nych. Zwie dza ją cy
mo gli po sma ko wać kuch ni gru ziń -
skiej oraz po znać taj ni ki Ca rvin gu,
czy li sztu ki rzeź bie nia w owo cach 
i wa rzy wach. Mi ło śni ków wi na przy -
cią gnę ło na to miast Som me lier skie
Grand Prix. Spo rym za sko cze niem
oka za ła się jed nak licz ba za in te re so -
wa nych spo tka niem z Ne lą Ma łą Re -
por ter ką oraz Al eksan drem Do bą
pod czas Fe si twa lu Po dróż ni ków 

– Mu sie li śmy na wet na szyb ko zmie -
niać sa lę, że by wszyst kich słu cha czy
po mie ścić. Pra wie 1,5 tys. osób przy -
szło na jed ną pre lek cję – mó wi Piotr
Ol czak, dział mar ke tin gu MTT Wro -
cław. Pod czas tar gów wy ło nio no naj -
lep sze sto iska tar go we: zwie dza ją cy
wy bra li sto isko Dol ne go Ślą ska, wy -
staw cy  Mi niEu ro land, a Ju ry – sto -
isko Wo je wódz twa Lu bel skie go. 
– Wy staw cy są za do wo le ni z tar gów,
już ma my za py ta nia o przy szło rocz -
ną edy cję. For mu łę im pre zy chce my
utrzy mać i na dal or ga ni zo wać Fe sti -
wa le. Ma my rów nież za py ta nia z za -
gra ni cy od no śnie więk szych sto isk –
pod kre śla Ban du ra. Or ga ni za to rzy
my ślą rów nież o roz wi nię ciu stre fy
hob by i cza su wol ne go. 

26-28. lu te go 2016, Mię dzy na ro do we Tar gi
Tu ry stycz ne, Wro cław, Ha la Stu le cia
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W Pol sce in ten syw nie roz wi ja my się współ pra cu jąc 
z biu ra mi po dró ży, ofe ru jąc im atrak cyj ne wa run ki sprze -
da ży na szych po lis, jed no cze śnie za pew nia jąc Klien tom
peł ną ochro nę ubez pie cze nio wą. Na sze 140 -let nie do -
świad cze nie to jed no cze śnie zo bo wią za nie świad cze nia
naj wyż szej ja ko ści usług, któ re sta wia li śmy za wsze na
pierw szym miej scu. 

HAN SE MER KUR W POL SCE
Han se Mer kur dzia ła w Pol sce od 1 sierpnia 2015. We szli -

śmy na pol ski ry nek z pro duk tem do pa so wa nym do pol -
skie go Klien ta. Gwa ran tu je my do sko na ły sto su nek ja ko ści
do ce ny. Ak tu al nie na sza sieć sprze da ży umoż li wia za kup
po li sy nie mal że w ca łej Pol sce. Pro po nu je my po nad prze -
cięt ne wa run ki współ pra cy za rów no z biu ra mi, jak i or ga -
ni za to ra mi tu ry sty ki.

STA WIA MY NA WSPÓŁ PRA CĘ 
Z OR GA NI ZA TO RA MI ORAZ WSPÓŁ PRA CĘ
AGEN CYJ NĄ

Głów nym ka na łem dys try bu cji są biu ra po dró ży. To na
nich sku pia my swo ją uwa gę i dzia ła nia, wspie ra jąc jej w pro -
ce sach sprze da ży oraz ak tyw no ściach mar ke tin go wych.
Nasz mo del współ pra cy wy róż nia z pew no ścią wy so kie
wy na gro dze nie – na wet 30% pro wi zji pod sta wo wej. Ak tu -
al nie na dal je ste śmy na eta pie po zy ski wa nia no wych part -
ne rów chęt nych do współ pra cy z na mi.

W na szych dzia ła niach nie za po mi na my rów nież o or ga -
ni za to rach tu ry sty ki, dla któ rych mo że my przy go to wać nie
tyl ko obo wiąz ko we ubez pie cze nia pa kie to we ale tak że pa -
kie ty fa kul ta tyw ne. Przy od po wied niej ska li pro duk ty te
mo gą być „uszy te a mia rę” po trzeb or ga ni za to ra, z cze go
je ste śmy do brze zna ni na na szym ro dzi mym ryn ku. Ofe ru -
je my tak że gwa ran cje ubez pie cze nio we dla or ga ni za to rów
tu ry sty ki i po śred ni ków tu ry stycz nych. 

CO NAS WY RÓŻ NIA
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je ubez pie cze nie od re zy -

gna cji 100, już po ni żej 2,5% ce ny im pre zy tu ry stycz nej, bi -
le tu lot ni cze go / ko le jo we go / au to ka ro we go / pro mo we go
czy wy naj mu za kwa te ro wa nia. Re zy gna cja 80 do stęp na jest
u nas już za mniej niż 2% ce ny! Przy tym na sza ochro na
ube pie cze nio wa przy od wo ła niu po dró ży jest jed ną z naj -
wyż szych na ryn ku, bo obej mu je kosz ty na wet do 30 000
PLN na oso bę. Wśród przy czyn re zy gna cji ma my m.in. na -
głe za cho ro wa nie po świad czo ne za świad cze niem le kar skim
o prze ciw ska za niach do ty czą cych po dró ży i wca le nie jest
wy ma ga na ho spi ta li za cja. Do dat ko wo ak cep tu je my tak że
in ne zda rze nia lo so we, któ re mo gą się po ja wić w cza sie po -
mię dzy wy ku pie niem a re ali za cją wy jaz du. Wśród osób ry -
zy ka są tak że uję ci człon ko wie ro dzi ny lub ich opie ku no wie,
nieuczest ni czą cy w wy jeź dzie, w tym te ścio wie, wnu ki,
kon ku ben ci czy ro dzeń stwo i in ni. 

Nie sto su je my żad nych li mi tów wie ko wych czy zwy żek
dla se nio rów. Ma my bar dzo do brze skal ku lo wa ne staw ki

ro dzin ne. Ro dzi na u nas to na wet 7 osób, tzn. mak sy mal nie
dwie oso by do ro słe oraz pię cio ro dzie ci (2+5). Gru py po -
wy żej 10 osób mo gą li czyć na do sko na łe staw ki gru po we. 

Ze wzglę du na po dział geo gra ficz ny sto su je my dwa re -
gio ny: Eu ro pa roz sze rzo na o ba sen Mo rza Śro dziem ne go,
Ka na ry, Ma de rę i Azo ry oraz świat z USA, Ka na dą i Ja po nią.

Swo istą pe reł ką jest nasz pa kiet spor to wo -nar ciar ski,
gdzie obok ubez pie cze nia sprzę tu i OC, re fun du je my np.
kosz ty nie wy ko rzy sta ne go kar ne tu nar ciar skie go czy też
kosz ty re ha bi li ta cji w Pol sce. A wszyst kie na sze pro duk ty
do stęp ne są w ła twym sys te mie re zer wa cyj nym on li ne 
z peł ną ob słu gą po lis. Po za tym nie sto su je my żad nych ukry -
tych klau zul, któ re ob ni ża ją atrak cyj ność po li sy.

PRO DUK TY TU RY STYCZ NE
Ofer ta pro duk to wa Han se Mer kur wy róż nia cztery róż ne

pa kie ty ubez pie cze nio we: pa kie ty kom plek so we z KL,
NNW, ba ga żem po dróż nym, As si stan ce, OC oraz z ubez -
pie cze niem od wo ła nia lub/i od wo ła nia i prze rwa nia po dró -
ży; pa kie ty z KL, NNW, ba ga żem po dróż nym, As si stan ce,
OC; ubez pie cze nie od wo ła nia lub/i od wo ła nia i prze rwa nia
po dró ży; pa kiet Nar ty -Sport.

Zaś trzy wa rian ty ja ko ścio we każ de go ro dza ju ubez pie -
cze nia po zwa la ją do pa so wać do swo ich po trzeb i ocze ki -
wań: pod sta wo wy (ni ska ce na, wy wa żo ne pro duk ty 
i świad cze nia), kom for to wy (naj lep szy sto su nek ja ko ści do
ce ny) i pre mium (pro duk ty z naj wyż szej pół ki za wciąż roz -
sąd ną ce nę).

KU PU JĄ CY PO LI SY TO KLIENT BIUR PO DRÓ ŻY
Naszym odbiorcą jest Klient biur po dró ży, któ re go za po -

trze bo wa nie na do ubez pie cze nie się zde cy do wa nie ro śnie.
Wów czas z po mo cą przy cho dzi na sza ofer ta. Wy raź nie za -
uwa żal na jest ta ten den cja wśród Po la ków po dró żu ją cych
sa mo dziel nie. Nadal  jed nak po zo sta je spo ra grupa tu ry -
stów, któ ra nie czuje potrzeby wy ku pienia ubez pie cze nia.
Dla te go też swo ją ro lę widzimy w bu do wa niu ich świa do -
mo ści, a co za tym idzie do tar ciu do no wej gru py klien tów. 

Dla te go też trud no so bie dzi siaj wy obra zić biu ro po dró -
ży w ogó le nie sprze da ją ce ubez pie czeń. Pa mię taj my, że
dzię ki do brze do bra nej po li sie, po pierw sze za pew ni my
klien to wi peł ną ochro nę ubez pie cze nio wą a so bie do dat ko -
wy i nie ma ły za ro bek w po sta ci pro wi zji. To pro duk ty ubez -
pie cze nio we ma ją naj wyż sze pro wi zje po śród usług
tu ry stycz nych. Na sza prak ty ka do wo dzi, że ob rót tyl ko ze
sprze da ży po lis, mo że mieć war tość kil ku na stu ty się cy dla
jed ne go punk tu sprze da ży. Obok ta kich sum nie moż na
przejść obo jęt nie bę dąc przed się bior cą, wła ści cie lem biu ra
po dró ży.

TREND NA RYN KU PO LIS TU RY STYCZ NYCH 
W POL SCE

Po la cy co raz chęt niej ubez pie cza ją się, ro śnie ich świa do -
mość o za pew nie niu so bie ochro ny ubez pie cze nio wej na
czas po dró ży. Ob ser wu je my du że za in te re so wa nie wcze -

śniej już wspo mnia nym ubez pie cze niem od kosz tów od -
wo ła nia po dró ży, względ nie od od wo ła nia i prze rwa nia po -
dró ży. Przy wy bo rze po li sy, co raz więk sze zna cze nie obok
jej wykupienia, mają su my ubez pie cze nia dla po szcze gól -
nych świad czeń. Stąd też tak du że za in te re so wa nie na szym
pa kie ta mi kom for to wy mi z KL na 150 000 PLN. 

SE ZON URLO PO WY PRZED NA MI
Wie le osób nie zde cy do wa ło się jesz cze na wy kup wy -

ciecz ki. Co zro bić aby za gwa ran to wać klien to wi bez piecz -
ny urlop? O ile na ide al ną po go dę nie ma my wpły wu, to na
kom fort ubez pie cze nia ow szem. Już w mo men cie sprze -
da ży wy ciecz ki war to za gwa ran to wać Klien to wi ochro nę
ubez pie cze nio wą, tak aby mo gła ona za dzia łać tuż po wyj -
ściu z biu ra. Ta kim pro duk tem jest ubez pie cze nie od wo ła -
nia lub/i od wo ła nia i prze rwa nia po dró ży, któ re chro ni
klien ta już od mo men tu za ku pu po li sy i opła ce nia peł nej
skład ki na oko licz ność nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so -
wych przed wy jaz dem.

Sprawdź my też czy su my ubez pie cze nio we (głów nie KL)
w pa kie cie or ga ni za to ra są wy star cza ją co wy so kie w kra ju,
do któ re go wy jeż dża klient. Być mo że ist nie je ko niecz ność
do ubez pie cze nia, tak aby za pew nić mu po czu cie bez pie -
czeń stwa w trak cie po dró ży. 

PLA NY HAN SE MER KUR W POL SCE
Od sa me go po cząt ku z suk ce sem re ali zu je my na szą stra -

te gię. Współ pra ca z biu ra mi po dró ży, sa tys fak cja klien ta to
są na sze głów ne ce le. A przy tym ro sną ca sprze daż da je
nam do dat ko wą sa tys fak cję i za do wo le nie. 

Za pra sza my do współ pra cy!

Ra fał Bu czak, Dy rek tor Sprze da ży
biu ra po dro zy@han se mer kur.pl

Tel.: +48 22 890 78 40

Je ste śmy nu me rem 2 w Niem czech
w sek to rze ubez pie czeń tu ry stycz nych

www.han se mer kur.pl



Rynek gwarancji ubezpieczeniowych wydaje się być podzielony między zaledwie kilku graczy.

Ma rze na Ger man

W
Pol sce gwa -
ran cje ubez -
pie cze nio we
dla du żych
to uro pe ra to -
rów wy sta -
wia ją przede

wszyst kim ERV, TU Eu ro pa, AXA,
Si gnal Idu na, Mon dial As si stan ce 
i To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza -
jem nych. W tym kon tek ście trud no
mó wić o mo no po lu, z ob ser wa cji
ryn ko wych wy ni ka jed nak, że biu ra
o ugrun to wa nej po zy cji ryn ko wej
part ne rów z te go za kre su ra czej nie
zmie nia ją. – Ilość do ku men tów ko -
niecz nych do przed sta wie nia ubez -
pie czy cie lo wi na po trze by ana li zy
ry zy ka i oce ny za sad no ści pod ję cia
współ pra cy biz ne so wej w tym za kre -
sie spra wia ją, że to uro pe ra to rzy nie -
chęt nie zmie nia ją ubez pie czy cie li 
– mó wi ano ni mo wo przed sta wi ciel
jed ne go z to wa rzystw dzia ła ją cych
na pol skim ryn ku. Oczy wi ście prze -
su nię cia ma ją miej sce, choć nie zda -
rza ją się zbyt czę sto. Jed ną z ich
przy czyn mo gą być wąt pli wo ści
ubez pie czy cie la, głów nie na tu ry fi -
nan so wej, któ re są po wo dem dla
nie wy sta wie nia gwa ran cji kon kret -
ne mu to uro pe ra to ro wi. 

W prze szło ści mia ły miej sce przy -
pad ki, kie dy ma li or ga ni za to rzy, bę -
dą cy spe cja li sta mi w sprze da ży
wy jaz dów do wą skiej gru py kra jów,
sta wa li przed ko niecz no ścią przed -
sta wie nia za bez pie cze nia w po sta ci
wpi su do hi po te ki nie ru cho mo ści
lub za war cia gwa ran cji ban ko wej 
na kwo tę od po wia da ją cą 100 proc.
su my gwa ran cji. To spra wia ło, że
mi mo iż mo gli by pro wa dzić dzia łal -
ność w spo sób uczci wy, mu sie li fir -
my za my kać. Ko lej ny przy pa dek,
kie dy or ga ni za to rzy na wią zu ją no wą

współ pra cę mię dzy or ga ni za to rem 
a to wa rzy stwem ma miej sce wte dy,
gdy kwo ta ubez pie cze nia wy ma ga -
ne go usta wą jest na ty le wy so ka, 
że nikt nie chce pod jąć się jej udźwi -
gnię cia. W ta kich przy pad kach trze -
ba dzie lić za bez pie cze nie mię dzy
dwóch lub wię cej gra czy.

Mo no pol? Z pew no ścią nie!
Sa mi za in te re so wa ni nie zga dza -

ją się ze stwier dze niem, że w Pol sce
ry nek zo stał nie for mal nie po dzie lo -
ny i prze ko nu ją, że wal ka o po zy ska -
nie to uro pe ra to rów cią gle trwa. 
– Kon ku ren cja na ryn ku jest sil na 
i tak że w tym ob sza rze po ja wia ją się
no wi gra cze. TU Eu ro pa znaj du je
się w ści słej czo łów ce ubez pie czy -
cie li ope ru ją cych na ryn ku tu ry -
stycz nym pod wzglę dem war to ści
udzie lo nych gwa ran cji dla to uro pe -
ra to rów – mó wi To masz Ja nas, dy -
rek tor de par ta men tu Biur Po dró ży i
Gwa ran cji w TU Eu ro pa i do da je, że

Eu ro pa udzie la te go ro dza ju za bez -
pie czeń za rów no pod mio tom funk -
cjo nu ją cym na ryn ku od kil ku lat,
jak i tym zu peł nie no wym. – Po nie -
waż okres gwa ran cji dla to uro pe ra -
to rów wy no si 12 mie się cy, co ro ku
jest moż li wa zmia na ubez pie czy cie -
la przez da ne go or ga ni za to ra tu ry -
sty ki czy po śred ni ka tu ry stycz ne go –
pod kre śla. Ja nas za pew nia też, 
że tak jak w każ dej bran ży ma miej -
sce wal ka o klien ta i o udzia ły w
ryn ku, rów nież w seg men cie ubez -
pie cze nio wym fir my sta le za bie ga ją
o po zy ska nie po szcze gól nych to uro -
pe ra to rów, zwłasz cza tych naj lep -
szych, naj bar dziej sta bil nych i
god nych za ufa nia. Z per spek ty wy
TU Eu ro pa głów nym kry te rium wy -
bo ru ofer ty przez or ga ni za to ra są
wa run ki fi nan so we ofe ro wa ne przez
to wa rzy stwa, czy li pro wi zja po bie -
ra na za udzie le nie gwa ran cji i wy -
ma ga ne przez nie za bez pie cze nia. A
te ostat nie się ga ją cza sem, jak wspo -

mi na li śmy, na wet 100 proc. su my
gwa ran cyj nej. 

Gdzie kry je się skarb?
Po ja wia się py ta nie, co spra wia,

że ubez pie czy cie le tak moc no za bie -
ga ją o po zy ska nie to uro pe ra to rów
ja ko klien tów. Prze cież bran ża po -
wszech nie uzna wa na jest za ma ło
sta bil ną. Gwa ran cja ubez pie cze nio -
wa przy no si co praw da pie nią dze 
w po sta ci pro wi zji, ale, jak mó wią
eks per ci, jest ona ra czej nie wiel ka,
je śli wziąć pod uwa gę wiel kość po -
no szo ne go ry zy ka. O wie le bar dziej
ła ko mym ką skiem jest w tym przy -
pad ku umo wa ge ne ral na, na pod sta -
wie któ rej or ga ni za to rzy za wie ra ją
ubez pie cze nia le cze nia i as si stan ce,
a cza sem tak że od na stępstw nie -
szczę śli wych wy pad ków na rzecz
klien tów wy sy ła nych na za gra nicz -
ne wcza sy. W Pol sce, ina czej niż w
Eu ro pie, ta kie ubez pie cze nie, choć
na po zio mie bar dzo pod sta wo wym,

jest obo wiąz ko we, gwa ran to wa ne
usta wą o usłu gach tu ry stycz nych.
Co praw da ża den prze pis nie na ka -
zu je to uro pe ra to ro wi pod pi sa nia
umo wy ge ne ral nej i o gwa ran cję 
w tym sa mym to wa rzy stwie, prak ty -
ka ryn ko wa po ka zu je jed nak, że
kon trak ty pod pi sy wa ne są kom plek -
so wo. – Ta umo wa ma zre kom pen -
so wać ry zy ko i ni ski za ro bek
wy ni ka ją cy z ob słu gi gwa ran cji
ubez pie cze nio wych – mó wi nasz
eks pert. Prze cięt nie za każ de go
klien ta to uro pe ra tor od pro wa dza 
do to wa rzy stwa kil ka eu ro skład ki 
za ty go dnio we wcza sy na te re nie
Eu ro py i Ba se nu Mo rza Śród ziem -
ne go. Do te go do cho dzą do dat ko we
przy cho dy wy ni ka ją ce z pod nie sie -
nia kwo ty ubez pie cze nia lub roz sze -
rze nia go o do dat ko we ry zy ka, 
jak na przy kład cho ro by prze wle kłe,
czy zwrot kosz tów przy re zy gna cji 
z wy jaz du co raz czę ściej sprze da -
wa ne przez agen tów. Co waż ne,
fakt za war cia obu umów u jed ne go
part ne ra po zwa la ob ni żyć kosz ty
ob słu gi za bez pie cze nia wy ni ka ją ce -
go z usta wy o usłu gach tu ry stycz -
nych. Nie dzi wi więc, że ne go cja cje
obej mu ją dwa po zor nie od dziel ne,
ale jed nak moc no ze so bą po wią za -
ne kon trak ty. 

Ry nek gwa ran cji ubez pie cze -
nio wych nie ma co praw da cha -
rak te ru mo no po li stycz ne go, ale
to uro pe ra to rzy współ pra cu ją za le -
d wie z garst ką to wa rzystw obec -
nych w Pol sce. Część firm nie jest
za in te re so wa na wy sta wia niem za -
bez pie czeń zgod nych z usta wą o
usłu gach tu ry stycz nych, bo jąc się
ry zy ka z ni mi zwią za ne go, być mo -
że za po mi na jąc o przy cho dach z
umów ge ne ral nych. A praw dzi we
pie nią dze kry ją się wła śnie za ty mi
ostat ni mi i to ich naj bar dziej po żą -
da ją ubez pie czy cie le.

Walka o gwarancje wciąż trwa
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Ubezpieczyciele nie zgadzają się ze tezą, że w Polsce rynek został nieformalnie podzielony. Ich zdaniem, konkurencja nadal jest silna.
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Ma rze na Ger man

M
i ni ster Wi told Bań ka
ja ko jed no z pod sta -
wo wych za dań,
przed ja ki mi stoi 
w tym ro ku Mi ni ster -

stwo Spor tu i Tu ry sty ki, wska zu je po -
trze bę po wo ła nia Tu ry stycz ne go
Fun du szu Gwa ran cyj ne go. Ce lem
jest bo wiem jesz cze lep sze za bez pie -
cze nie klien tów po dró żu ją cych za -
gra ni cę z biu ra mi po dró ży. Za ło że nia
tak zwa ne go drugiego fi la ru zo sta ły
przed sta wio ne bran ży do kon sul ta cji
spo łecz nych, ter min zgła sza nia uwag
mi nął 18 mar ca. 

Niezauważona dyrektywa
Głów ne or ga ni za cje bran żo we nie

po zo sta wi ły na pro po zy cji re sor tu
przy sło wio wej su chej nit ki. – Za ska -
ku ją ce jest, że mi ni ster stwo nie za -
uwa ży ło hi sto rycz ne go fak tu, ja kim
by ło przy ję cie przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską no wej dy rek ty wy okre śla ją cej
za sa dy funk cjo no wa nia ryn ku usług
tu ry stycz nych – mó wi Krzysz tof Pią -
tek, pre zes Pol skie go Związ ku Or ga -
ni za to rów Tu ry sty ki i do da je, że
dy rek ty wa ta na no wo okre śla sek tor,
na kła da jąc obo wią zek za bez pie cze -
nia klien tów na ko lej ne pod mio ty. 
– Re sort po wi nien w pierw szej ko lej -
no ści za jąć się stwo rze niem no wej
usta wy o usłu gach tu ry stycz nych, bę -
dą cej im ple men ta cją prze pi sów unij -
nych, za miast zaj mo wać się ła ta niem

dziur w sta rej usta wie, któ ra stra ci ła
swo ją moc – do da je Pią tek. Pre zes
PZOT pod kre śla po nad to, że po fa li
upa dło ści to uro pe ra to rów, do któ rej
do szło w 2012 r., mi ni ster fi nan sów
wy dał roz po rzą dze nie okre śla ją ce
no we su my gwa ran cyj ne, któ re, jak
po ka za ła prak ty ka, spraw dza się bar -
dzo do brze. – Przy ogło sze niu nie wy -
pła cal no ści przez Al fa Star nie
za bra kło środ ków z gwa ran cji na
spro wa dze nie klien tów i za spo ko je -

nie ich rosz czeń, jak mia ło to miej sce
przy fa li upa dło ści w 2012 r. Ozna -
cza to, że no wy sys tem jest spraw ny
i nie ma po trze by go zmie niać, a już
na pew no nie na le ży te go ro bić
przed im ple men ta cją no wej dy rek ty -
wy – pod kre śla Krzysz tof Pią tek. 

Wbrew dy rek ty wie
Pa weł Nie wia dom ski, pre zes Pol -

skiej Izby Tu ry sty ki, któ ra od po cząt -
ku by ła zwo len ni kiem, a na wet

jed nym z po my sło daw ców stwo rze -
nia fun du szu gwa ran cyj ne go, tak że
ne ga tyw nie oce nia pro jekt mi ni -
ster stwa. – Dru gi fi lar w kształ cie
przed sta wio nym przez MSiT nie 
za bez pie cza tu ry stów w peł ni. W
pro jek cie na pi sa no, że wy pła ty re ali -
zo wa ne są do kwo ty bu dże tu, ja kim
fun dusz bę dzie dys po no wał, a nie do
wy so ko ści tych, któ re bę dą ko niecz -
ne do za spo ko je nia rosz czeń klien -
tów – zwra ca uwa gę Nie wia dom ski.

Ko lej na spra wa to fakt, że za do ko -
ny wa niem przez biu ra po dró ży
wpłat na dru gi fi lar nie idzie po -
mniej sze nie wy so ko ści gwa ran cji
ubez pie cze nio wej. Po mysł PIT za -
kła dał, aby z cza sem to uro pe ra to rzy
nie mu sie li wy ku py wać gwa ran cji 
w wy so ko ści okre ślo nej usta wą czy
roz po rzą dze niem mi ni stra fi nan -
sów, a w niż szej, pro por cjo nal nej do
wpła co nych skła dek. Do ce lo wo
pierw szy fi lar za bez pie czeń miał by
zo stać cał ko wi cie za stą pio ny przez
dys po nu ją cy od po wied ni mi środ ka -
mi fun dusz. Paweł Nie wia dom ski
przy po mi na tak że, że we dług za ło -
żeń Izby fun dusz miał mieć
upraw nie nia kon tro l ne, miał też 
sa mo dziel nie spro wa dzać do kra ju
po szko do wa nych tu ry stów. – W
obec nym kształ cie pro po zy cja przed -
sta wio na przez MSiT nie tyl ko nie
speł nia wy mo gów Unii Eu ro pej skiej,
ale tak że stwa rza spo re pole do nad -
użyć. Po nad to mi ni ster stwo nie tłu -
ma czy, jak dru gi fi lar za bez pie czeń
ma funk cjo no wać po im ple men ta cji
no wej dy rek ty wy unij nej, co jest 
już skraj ną nie od po wie dzial no ścią 
– uwa ża Nie wia dom ski. Pre zes PIT
za sta na wia się, dlaczego na przed -
się bior ców na kła da ne są ka ry za
nie do ko ny wa nie wpłat na rzecz fun -
du szu, pod czas gdy usta wa nie za -
kła da sank cji za nie do sto so wa nie w
cią gu ro ku wy so ko ści gwa ran cji
ubez pie cze nio wej do wy mo gów
usta wy.

Marek Ciechanowski: Fundusz w formie zaproponowanej przez ministerstwo nie uwzględnia faktu przyjęcia nowej dyrektywy unijnej.

Projekt drugiego filaru zabezpieczeń MSiT nie spełnia postulatów branży. Nie widać uzasadnienia dla powoływania funduszu.

Przed powołaniem funduszu uchwalmy ustawę
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Projekt drugiego filaru zabezpieczeń MSiT nie spełnia postulatów branży. Nie widać uzasadnienia dla powoływania funduszu.

Przed powołaniem funduszu uchwalmy ustawę Nie trzeba gonić Zachodu
Marzena German

N
ie miec kie „suc cess sto -
ry” to hi sto ria to uro pe -
ra to ra Nic ko To urs,
któ ry zban kru to wał,
zna lazł in we sto ra i w

prze cią gu kil ku na stu ty go dni od zy -
skał za ufa nie agen tów. Jed nym z po -
wo dów suckesu, by ło za war cie
umo wy ubez pie cze nia pro wi zji
agen cyj nej na wy pa dek nie moż no ści
jej wy pła ty. Agen ci po zba wie ni stra -
chu o utra tę za rob ku chęt nie po wró -
ci li do sprze da ży ofert Nic ko To urs. 

Za bieg ten to pro sty spo sób na od -
zy ska nie za ufa nia agen tów. Nie ste ty
ze stro ny pol skich to uro pe ra to rów
nie wi dać chę ci pro wa dze nia biz ne -
su w ta ki spo sób. – Na pol skim ryn -
ku tu ry stycz nym co ja kiś czas zda rza
się spek ta ku lar ne ban kruc two. To z
per spek ty wy agen tów tu ry stycz nych
czyn nik ry zy ka biz ne so we go i po ten -
cjal ny ge ne ra tor strat. Mi mo to nie
re je stru je my spe cjal ne go za in te re so -
wa nia te go ro dza ju roz wią za niem.
Więk szą po pu lar no ścią cie szy się OC
za wo do we ka sje ra niż ubez pie cze nie
pro wi zji, któ re go zresz tą na pol skim
ryn ku nie ku pi my – mó wi Lud mi ła
Opał ko, kie row nik dzia łu ubez pie -
czeń tu ry stycz nych w Mon dial As si -
stan ce. 

Ra fał Bu czak, dy rek tor sprze da -
ży w Han se Mer kur twier dzi, że pol -
ski ry nek w więk szym stop niu
skon cen tro wa ny jest na ubez pie cze -

niach pod sta wo wych oraz obo wiąz -
ko wych. Go to wość do za wie ra nia
polis nie stan dar do wych, wy kra cza -
ją cych po za usta wo wo okre ślo ne 
mi ni mum po stro nie bran ży tu ry -
stycz nej jest wciąż ra czej ogra ni czo -
na. – Cie ka wych pro duk tów, jak na
przy kład ubez pie cze nie pro wi zji or -
ga ni za to ra czy OC dla agen tów,
obec nie na ryn ku nie bra ku je. Je ste -
śmy go to wi zmie rzyć się z każ dym
te go ty pu pro duk tem. Na na szym ro -
dzi mym ryn ku zna ni je ste śmy ja ko
tzw. „Mass sch ne ider fu er die To uri -
stik”, co w bez po śred nim tłu ma cze -
niu ozna cza „Kra wiec na mia rę dla
tu ry sty ki”. Przy te go ty pu ofer tach
waż ny jest oczy wi ście efekt ska li, po -
nie waż aby pro dukt ubez pie cze nio -
wy był do stęp ny na roz sąd nych
wa run kach, mu si być na nie go od -
po wied ni po pyt – in for mu je Bu czak.
Lud mi ła Opał ko tak że wska zu je na
kwe stię za in te re so wa nia ofer tą. – To
za wsze kwe stia ska li. Ubez pie czy ciel
jest za in te re so wa ny udzie la niem
ochro ny dla po wszech nych i po li -
czal nych zda rzeń, któ re do ty czą du -
żej zbio ro wo ści. Mo że wte dy
ofe ro wać ubez pie cze nie w jed nost -
ko wo ni skiej i przez to ła twiej szej do
za ak cep to wa nia ce nie. W na szej
oce nie ta kie ubez pie cze nie (pro wi -
zji -aut.) ra czej nie osią gnę ło by zna -
czą cej po pu lar no ści, przy któ rej
mó wi li by śmy o po wszech no ści i du -
żym ryn ku – uwa ża przed sta wi ciel ka
Mon dial As si stan ce.

Lud mi ła Opał ko nie jest prze ko -
na na, że pol ski ry nek mu si go nić Za -
chód pod wzglę dem mno go ści
roz wią zań ubez pie cze nio wych. – Za -
rów no ubez pie czy cie le, jak i ope ra -
to rzy mu szą da lej in ten syw nie
pra co wać nad pod nie sie niem sprze -
da ży roz sze rzo nych pa kie tów ubez -
pie cze nia tu ry stycz ne go. To nie tyl ko
ko rzy sta nie wpły nie na ich wy ni ki fi -
nan so we, ale przede wszyst kim re al -
nie pod nie sie bez pie czeń stwo
sa mych klien tów – pod kre śla kie -
row nik z Mon dial As si stan ce. Oczy -
wi ście ta ka po li ty ka nie ozna cza
za mknię cia się na no wo ści. Przy kła -
do wo Mon dial As si stan ce wdro żył
wraz z Al lianz ofer tę ubez pie cze nia
re zy gna cji z po wo du ata ku ter ro ry -
stycz ne go w kra ju, do któ re go klient
pla no wał po je chać na wa ka cje. Ma
to po móc agen tom i to uro pe ra to rom
zwięk szyć sprze daż w okre sie wcze -
snej re zer wa cji, któ ra czę sto sia da 
z po wo du nie pew no ści wy ni ka ją cej
z trud nej sy tu acji geo po li tycz nej 
w kon kret nym kra ju tu ry stycz nym. 

Pol ski ry nek ubez pie czeń tu ry -
stycz nych wy da je się jed nak ewo lu -
ować. Wcze śniej klien ci za do wa la li
się pod sta wo wy mi po li sa mi, dziś
chęt niej do ku pu ją opcje do dat ko we.
Ubez pie czy cie le ści ga ją się na roz -
wią za nia w tym za kre sie, pod kre śla -
jąc po sze rzo ny ob szar ry zyk, czy
wy so kie su my wy pła t. Na ozdob ni ki
i in ne nie stan dar do we roz wią za nia
na ra zie ryn ku u nas nie ma.

Pro ble my bran ży na dal nie roz wią za ne
Izba Tu ry sty ki Rzecz po spo li tej

Pol skiej wy po wia da się ne ga tyw nie
tak że na te mat pro po zy cji MSiT. 
– Za sta na wia ją ce jest, że fun dusz 
w for mie za pro po no wa nej przez mi -
ni ster stwo nie uwzględ nia fak tu
przy ję cia no wej dy rek ty wy unij nej.
W pro jek cie nie ma przy kła do wo
mo wy o tym, w ja ki spo sób trak to -
wać im pre zy po wsta łe ze zło że nia 
z po je dyn czych usług tu ry stycz nych
– mó wi Ma rek Cie cha now ski, pre zes
ITRP. Ko lej na kwe stia to fakt, że
drugi fi lar od no si się tyl ko do przed -
się bior ców za re je stro wa nych w Cen -
tral nej Ewi den cji Or ga ni za to rów i
Po śred ni ków Tu ry stycz nych, po mi ja -
jąc jed no cze śnie wszel kie in ne in sty -
tu cje, bę dą ce ak tyw ny mi człon ka mi
ryn ku. – My ślę tu o pa ra fiach, szko -
łach i przed się bior stwach, któ re ma -
ją wpi sa ne w za kres dzia łal no ści
or ga ni za cję wy jaz dów tu ry stycz nych
na za sa dach non -pro fit – wy ja śnia
Cie cha now ski i do da je, że w pierw -
szej ko lej no ści na le ży na pi sać usta wę
o tu ry sty ce, a nie o usłu gach tu ry -
stycz nych. 

Ko lej nym kro kiem po win na być
oce na roz po rzą dze nia mi ni stra fi -
nan sów od no śnie wy so ko ści gwa -
ran cji ubez pie cze nio wych. – Wy da je
się, że sys tem dzia ła, choć po trzeb na
jest je go rze tel na ana li za – uwa ża
Ma rek Cie cha now ski. Wśród in nych
po stu la tów ITRP zna la zły się ko -
niecz ność przy zna nia mar szał kom

więk szych upraw nień kon tro l nych,
na ło że nie na or ga ni za to rów obo -
wiąz ku przy na le że nia do or ga ni za cji
bran żo wych, co by ło by pierw szym
eta pem po zwa la ją cym oce nić fak -
tycz ną sy tu acją przed się bior ców,
prze rzu ce nie obo wiąz ku li kwi da cji
szkód po wsta łych w wy ni ku upa dło -
ści to uro pe ra to ra z urzę du mar szał -
kow skie go na ubez pie czy cie la, a
tak że zo bo wią za nie przed się bior ców
do za wie ra nia umo wy ge ne ral nej
(ubez pie cze nie klien tów wy jeż dża ją -
cych za gra ni cę) w tym sa mym to wa -
rzy stwie, któ re wy sta wia gwa ran cję.
– Dzię ki te mu ubez pie czy ciel wie -
dział by do kład nie, ilu tu ry stów i w
ja kich kra jach prze by wa w mo men -
cie upad ku or ga ni za to ra – pod kre śla
Ma rek Cie cha now ski. W od nie sie niu
do pro jek tu fun du szu pre zes ITRP
za zna cza też, że nie po win no być
żad nych wy łą czeń z nie go. 

Z roz mów z przed sta wi cie la mi
głów nych or ga ni za cji bran żo wych
prze bi ja oba wa, czy ce lem re sor tu
nie jest przy pad kiem wpro wa dze nie
fun du szu, by speł nić obiet ni cę zło żo -
ną w cza sie kon fe ren cji pra so wej
MSiT. Ca ła na dzie ja w no wej dy rek -
tor de par ta men tu tu ry sty ki w MSiT,
że weź mie pod uwa gę opi nię przed -
się bior ców i nie do pu ści do przy ję cia
pro jek tu, któ ry klien tów biur po dró -
ży w prak ty ce wca le nie za bez pie czy
i bę dzie tyl ko ko lej nym od ha czo nym
punk tem na li ście po zor nie speł nio -
nych obiet nic. 

W Polsce brak zapotrzebowania na produkty niestandardowe.

Zbliża się sezon letni. Wiele osób wykupiło
już swoje pakiety wyjazdowe, podczas gdy inni
czekają na oferty last minute. Niezależnie od
miejsca wypoczynku, wyjazdy turystyczne 
prawie zawsze obarczone są ryzykiem 
wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia. Co
zrobić, aby zagwarantować Klientom najlepsze
warunki do wypoczynku? Najważniejsze, 
aby wybierać odpowiednią ochronę na czas
wyjazdu.

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne!
„Podczas wyboru ubezpieczenia warto 

zwrócić uwagę na wyłączenia spod ochrony, 
podlimity oraz udziały własne” – radzi Michał 
Baniewicz, Travel Development Manager 
w firmie AIG. Bardzo istotna jest również
wysokość poszczególnych sum gwarancyjnych.
Jeżeli wyjazd obejmuje aktywne spędzanie czasu
naturalnie wzrasta ryzyko wystąpienia wypadku.
Podczas uprawiania aktywności fizycznych
(nurkowanie, pływanie kajakiem etc.)
ubezpieczyciele odnotowują znaczący wzrost
liczby szkód, w porównaniu do wyjazdów, które
takich aktywności nie obejmują. Koszty leczenia za
granicą, nawet w krajach, które nie kojarzą się 
z wysokimi cenami jak np. Turcja, Egipt, Tajlandia
czy Wietnam mogą przekroczyć 50 000€. Trzeba,

więc zadbać o zakup ubezpieczenia, które zapewni
odpowiednio wysokie sumy ubezpieczenia.

„W przypadku kosztów leczenia, należy upewnić
się, aby suma ubezpieczenia obejmowała tzw.
szkody ambulatoryjne, czyli zdarzenia
niezwiązane z hospitalizacją. Szczególnie istotna
jest także suma ubezpieczenia na transport
medyczny do Polski, gdyż powstałe w taki sposób
koszty potrafią przekroczyć nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Ubezpieczenia AIG zapewniają
pokrycie kosztów transportu medycznego do
kraju bez limitu. Takie zabezpieczenie jest
obecne we wszystkich wariantach ubezpieczeń
AIG” – dodaje Michał Baniewicz. 

Sporty amatorskie oraz ekstremalne  
Z roku na rok coraz więcej osób podczas

wyjazdów zagranicznych uprawia różne rodzaje
aktywności fizycznej. Popularne są sporty
ekstremalne, takie jak kite surfing, nurkowanie lub
wspinaczka wysokogórska. Proponując Klientowi
ubezpieczenie trzeba się upewnić, czy podczas
wyjazdu nie będzie potrzebował ochrony na
wypadek zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania
takich sportów. AIG odpowiadając na potrzeby
podróżujących oferuje ubezpieczenia, które taką
ochronę zapewniają.

Jeżeli wykupione ubezpieczenie podróżne nie

zawiera ochrony od uprawiania sportów,
ubezpieczyciel nie ma podstaw do pokrycia
kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym
kosztów leczenia, które mogą sięgać nawet
kilkudziesięciu tysięcy euro” – wyjaśnia Michał
Baniewicz.

Choroby przewlekłe
Kolejnym ważnym elementem ubezpieczenia

jest ochrona od kosztów leczenia powstałych 
w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia na
skutek przewlekłej choroby ubezpieczonego.
Warto upewnić się, czy wśród osób wybierających
się w podróż są osoby chore przewlekle 
i dopasować odpowiedni zakres ochrony.

Z OC więcej niż komfort 
Kolejnym elementem ochrony, który sprzyja

udanym wakacjom jest zabezpieczenie na
wypadek nieumyślnego zniszczenia mienia lub
spowodowania uszczerbku na zdrowiu osoby
trzeciej, w skrócie OC. Konsekwencje finansowe
takich zdarzeń w krajach europejskich sięgają
nawet kilkuset tysięcy złotych. Obejmują zarówno
koszty leczenia i rehabilitacji innej osoby (OC
osobowe), jak i uszkodzenia sprzętu, np.
sportowego (OC majątkowe). 

„Każdego roku przybywa roszczeń z tytułu

odpowiedzialności cywilnej. Wynika to ze
wzrostu świadomości ubezpieczeniowej
zarówno Polaków jak i obywateli krajów, 
w których spędzamy wakacje. W sytuacji szkód
nieumyślnie spowodowanych  na osobie 
i mieniu działa OC z ubezpieczenia podróżnego
AIG” – podkreśla Michał Baniewicz.

Dobrze dobrane ubezpieczenie chroni naszych
wspólnych Klientów w nieprzewidzianych
sytuacjach, które nierzadko skutkują ogromnymi
kosztami. Dlatego warto pamiętać, że proponując
ubezpieczenie dajemy Klientom możliwość
uzyskania wartościowej ochrony oraz uniknięcia
problemów związanych z kosztami finansowania
takich zdarzeń. 

Najważniejsze elementy ochrony
ubezpieczeniowej

Jak zabezpieczyć Klienta na
czas wyjazdu zagranicznego?

Michał Baniewicz, Travel Development
Manager, AIG Europe Limited

Biura podróży zainteresowane
współpracą zapraszamy 
do kontaktu z:
Michal.Baniewicz@aig.com
Agnieszka.Szymanek@aig.com
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Marcin Kiepas, Admiral Markets AS 

Wy star czy je den lep szy ty dzień z
więk szą licz bą klien tów 
w biu rach po dró ży, więk szą

licz bą re zer wa cji i wszy scy są za do wo -
le ni. Po wie lu słab szych ty go dniach
sprze da ży tu ry sty ki, w świe cie nę ka nym
bez u stan nie in for ma cja mi o za gro że -
niach, na wet jed no cy fro wy wzrost
sprze da ży ty go dnio wej przy no si ulgę.
Mo że prze cież ozna czać po czą tek 
po wro tu klien tów do biur po dró ży i ro -
sną ce go za in te re so wa nia wy jaz da mi
wa ka cyj ny mi. A mo że to tyl ko ubocz ny
efekt zwią za ny z wy raź nym po cząt kiem
pięk nej wio sny i jej na tu ral nym wpły -
wem na po pra wę na stro jów – rów nież
kon su menc kich. Moż na rów nież od -
nieść wra że nie, że kil ka dni spo ko ju w
me diach bez prze ra ża ją cych do nie sień

ze świa ta, po zwa la po wró cić do przy -
go to wy wa nia i pla no wa nia ko lej ne go
wy jaz du. Jest prze cież tak wie le po pu -
lar nych re gio nów tu ry stycz nych, któ re
w dal szym cią gu ko ja rzą się po zy tyw nie
ja ko wy ma rzo ne miej sca na spo koj ny
urlop. W tym se zo nie czo łów kę naj po -
pu lar niej szych kie run ków na let ni wy -
po czy nek two rzą Gre cja, Hisz pa nia i
Buł ga ria przy cią ga ją ce uwa gę po nad
50 proc. klien tów biur po dró ży. Uzu peł -
nia je dłu ga li sta in nych kra jów z wy so -
ką a w wie lu przy pad kach, im po nu ją cą
dy na mi ką wzro stu licz by klien tów jak
np. Wło chy, Chor wa cja, Ku ba, Do mi ni -
ka na oraz co nie zmier nie cie szy Pol ska,
któ re ma ją du że szan se na co naj mniej
po dwo je nie licz by tu ry stów w sto sun ku
do 2015 r. 

RYNEK TURYSTYCZNY CENY TRENDY SPRZEDAŻ      Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Mała rzecz, a cieszy – mowa o wzrostach sprzedaży 

Prze łom mar ca i kwiet nia przy -
niósł spa dek kur su eu ro po ni żej
4,24 zł, do lara po ni żej 3,72 zł, 

a bry tyj skie go fun ta do 5,34 zł. Tym -
cza sem jesz cze 2,5 mie sią ca wcze śniej
za te wa lu ty trze ba by ło za pła cić od -
po wied nio 4,51 zł, po nad 4,15 zł i aż
6,09 zł. Nie ste ty wszyst ko co do bre
kie dyś się koń czy. Spad ki no to wań wa -
lut w re la cji do zło te go do bie ga ją do
koń ca. Dla te go pla nu jąc wy jazd za gra -
nicz ny w per spek ty wie naj bliż szych 
2-3 mie się cy, war to roz wa żyć ich kup -
no. Je że li bę dą tań sze, to już nie wie le.
A jest za gro że nie, że bę dą droż sze.

Ko niec umoc nie nia zło te go w re la -
cji do głów nych wa lut jest bli ski (wy -
jąt kiem mo że być tyl ko funt, któ re go
lo sy ści śle są zwią za ne z re fe ren dum

w sprawie wyj ścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Eu ro pej skiej), gdyż koń czy się
pa li wo na pę dza ją ce ten pro ces. Po zy -
tyw ne da ne z pol skiej go spo dar ki 
i brak ob ni żek stóp pro cen to wych
przez RPP zo sta ły już uwzględ nio ne
w ce nach. Tak sa mo ja ko zdys kon to -
wa ne zo sta ła ob ser wo wa na od po ło -
wy stycz nia po pra wa glo bal ne go
sen ty men tu do ryn ków wscho dzą -
cych. Po wo li też koń czy się dys kon to -
wa nie po zy tyw ne go z punk tu
wi dze nia pol skich ak ty wów „dru ko -
wa nia pie nię dzy” przez ECB.

Jed no cze śnie na ho ry zon cie po ja -
wia ją się pierw sze ciem ne chmu ry nad
zło tym. Jed ną z nich jest re al na w ma -
ju ob niż ka oce ny wia ry god no ści kre -
dy to wej Pol ski przez agen cję Mo ody's.

RYNEK WALUTOWY WALUTY PALIWA PROGNOZY      Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Z początkiem wiosny waluty tanie, ale...

Krzysztof Piątek, PZOT 

ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (W PLN)*

Grecja dominuje nad Hiszpanią i Bułgarią. Te trzy kraje przyciągają ponad 
50 proc. wszystkich turystów. 

INDEKS CENY

In deks ce ny dla kie run ku li czo ny ja ko re la cja śred niej ce ny re zer wa cji za oso bę do
wy so ko ści wy na gro dze nia net to w da nym mie sią cu. Wskaź nik ob ra zu je moż li wo ści
za ku po we Po la ków w da nym ty go dniu w od nie sie niu do po szcze gól nych kie run ków.
Im wyż szy wskaź nik, tym mniej osią gal na jest ofer ta dla prze cięt ne go klien ta.  

NAJPOPULARNIEJSZE
KRAJE I KIERUNKI
Największy wzrost sprzedaży
zanotowały Austria, Bułgaria 
i Chorwacja.

Kraj Cena rez. Cena/osoba
1. Grecja 7 204 2 675
2. Hiszpania 7 191 3 030
3. Bułgaria 4 942 2 028
4. Włochy 5 401 2 308
5. Chorwacja 5 717 2 059
6. Egipt 4 876 2 241
7. Portugalia 8 418 3 662
8. Turcja 5 731 2 217
9. Cypr 5 669 2 477
10. Albania 5 256 2 273

Kraj 08.03 15.03 05.04
1. Grecja 1,387 1,343 1,368
2. Hiszpania 1,479 1,457 1,549
3. Bułgaria 1,067 0,984 1,037
4. Włochy 1,155 1,139 1,18
5. Chorwacja 0,95 0,834 1,053
6. Egipt 1,143 1,138 1,146
7. Portugalia 1,888 1,809 1,872
8. Turcja 1,161 1,11 1,133
9. Cypr 1,439 1,281 1,266
10. Albania _ 0,997 1,162

Kraj Udział %
1 Hiszpania 57,00%
2 Grecja 6,00%
3 Bułgaria 118,00%
4 Włochy 51,00%
5 Egipt -73,00%
6 Turcja -73,00%
7 Portugalia 73,00%
8 Chorwacja 112,00%
9 Cypr 26,00%
10 Austria 120,00%

Kierunek Udział %
Fuerteventura 18,00%
Heraklion -15,00%
Teneryfa 11,00%
Zakynthos 17,00%
Burgas 27,00%
Korfu -11,00%
Rodos -37,00%
Hurghada -71,00%
Gran Canaria 40,00%
Antalya -76,00%

* z ostatniego tygodnia * sezon 2016

Sprzedaż pakietów lotniczych nadal utrzymuje się na minusie. 

rezerwacje klienci

kategoria 15.03 22.03 30.03 05.04
rezerwacje -7,80% -16,20% -27,40% 11,60%

klienci -9,70% -18,30% -29,20% 8,60%
bus+hotel 44,10% 10,10% -15,40% 58,20%

samolot -16,60% -23,60% -33,40% 1,70%
dojazd własny 34,30% 31,70% 2,10% 46,90%

TREND W SPRZEDAŻY

Handel na rynku walutowym przynosi stabilizację na wycenie złotego,
który notuje zwyżkę wobec dolara.

KURSY WALUT

3,73 zł
Kurs dolara 
na początku 

kwietnia

UFNOŚĆ KONSUMENCKA 

Wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne tendencje w konsumpcji
indywidualnej. 

Cena ropy ostro w górę po informacji o planach podpisania porozumienia 
o zamrożeniu wydobycia surowca.

CENY PALIW

*stan nan 30.03.2016, źródło: e-petrol.pl

ŚREDNIE CENY PALIW NA
KIERUNKACH Z DOJAZDEM
WŁASNYM

Kraj Waluta Pb95 ON
Austria EUR 0,99 0,99
Bułgaria BGN 1,8 1,73
Chorwacja HRK 8,73 7,84
Czechy CZK 26,3 25,1
Niemcy EUR 1,23 1,05
Rumunia RON 4,69 4,59
Słowacja EUR 1,16 1,01
Słowenia EUR 1,16 1,04
Węgry HUF 317 312,95
Włochy EUR 1,44 1,26

Średnia sald ocen zmian
sytuacji finansowej gosp.
dom., kraju:
23 marca -9,3

źródło: GUS-25
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III 2016II 2016I 2016XII 2015XI 2015

Produkt 16.03 23.03 30.03
Ropa BrentUSD/baryłka 40,19 40,53 40,00
Benzyna Pb95  PLN/l 4,05 4,09 4,09
Olej napędowy PLN/l 3,89 3,94 3,92

Paliwo lotnicze AVGAS 100 LL PLN/l* 7,87
Paliwo lotnicze JET A-1 PLN/l* 3,54

*cena z akcyzą, **stan na 5.04.2016
źró dło: bankier.pl, e-petrol.pl, dlapilota.pl
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waluta 16.02 23.02 01.03 15.03
euro 4,3655 4,3365 4,3325 4,2824

dolar USA 3,9671 3,9924 3,9333 3,8649
funt 5,6025 5,571 5,5986 5,4738

frank 3,9835 3,9909 3,9664 3,9107

dolar USA euro
Źródło: money.pl
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Krzysz tof Wilk

O
bok usłu gi za kwa -
te ro wa nia i wy ży -
wie nia to wła śnie
usłu ga trans por tu
au to  ka  ro  we go
jest naj częst szym
źró dłem nie za do -

wo le nia klien tów i w na stęp stwie te -
go skła da nych przez nich
re kla ma cji. Wszel kie opóź nie nia,
awa rie, zły stan tech nicz ny to oko -
licz no ści, któ re ob cią ża ją bez po -
śred nio or ga ni za to ra, na wet je że li
usłu gi trans por to wej nie wy ko nu je
on oso bi ście, tyl ko ko rzy sta z pro fe -
sjo nal ne go pod wy ko naw cy. Waż ne
jest aby w umo wie z fir mą trans por -
to wą za wrzeć za pi sy, któ re po zwo lą
or ga ni za to ro wi do cho dzić od niej
rosz czeń w wy pad ku zgło sze nia re -
kla ma cji przez klien tów.

Prze wóz osób lub na jem au to ka ru
Naj czę ściej spo ty ka ne ro dza je

umów do ty czą cych prze wo zu au to -
ka ro we go to umo wa prze wo zu osób
i umo wa naj mu au to ka ru z ob słu gą.
Z tym dru gim ro dza jem spo ty ka my
się zde cy do wa nie rza dziej, jed nak
umo wa naj mu mo że być cie kaw -
szym roz wią za niem w przy pad ku
spe cy ficz nych ro dza jów im prez tu -
ry stycz nych, w tym im prez ob jaz do -
wych Ta ka umo wa cha rak te ry zu je
się tym, że to or ga ni za tor wła da au -
to ka rem i wy da je po le ce nia kie row -
cy w za mian za wy na gro dze nie
na leż ne ty tu łem wy na ję cia au to ka -
ru. Mo że być ono zry czał to wa ne lub
uza leż nio ne od okre su naj mu lub
ilo ści prze je cha nych ki lo me trów, 
a tak że moż na to wy na gro dze nie
okre ślić w spo sób mie sza ny.

Umo wa prze wo zu osób jest naj -
czę ściej spo ty ka nym roz wią za niem
w przy pad ku umów za wie ra nych
przez biu ra po dró ży. Jest to umo wa
nie na zwa na, wza jem na i od płat na,
a stro ny umo wy ma ją pra wo do
okre śle nia tre ści sto sun ku praw ne -
go zgod nie z wła sną wo lą w ra mach
tzw. swo bo dy za wie ra nia umów w
gra ni cach okre ślo nych prze pi sa mi
pra wa i za sa da mi współ ży cia spo -
łecz ne go. Do ele men tów istot nych

ta kiej umo wy na le żą bez wąt pie nia
okre śle nie ro dza ju środ ka trans por -
tu, tra sa prze jaz du oraz wy so kość
wy na gro dze nia prze woź ni ka. Wy na -
gro dze nie w tym przy pad ku mo że
być okre ślo ne ry czał to wo lub w spo -
sób uza leż nio ny od ilo ści po ko na -
nych ki lo me trów, a tak że w spo sób
mie sza ny.

Or ga ni za tor od po wia da za prze woź ni ka
Bar dzo waż ne jest aby w umo wie

z prze woź ni kiem prze wi dzieć obo -
wiąz ki stron w sy tu acjach pro ble -
mo wych, któ re mo gą wy da rzyć się
pod czas trans por tu. Naj prost szym 
i chy ba naj częst szym przy kła dem
ta kie go pro ble mu jest awa ria au to -
ka ru al bo za kwe stio no wa nie przez
po li cję je go sta nu tech nicz ne go
przed wy jaz dem (bar dzo czę ste 
w przy pad ku wy jaz dów dzie ci i
mło dzie ży). Oba te zda rze nia ro dzą
skut ki, któ re mo gą mieć po waż ne
kon se kwen cje dla or ga ni za to ra w
po sta ci opóź nie nia w re ali za cji pro -
gra mu im pre zy. Awa ria au to ka ru
mo że spo wo do wać wie lo go dzin ne
ocze ki wa nie na je go na pra wę, kosz -
ty za pew nie nia po sił ków lub noc le -
gu pa sa że rom, brak moż li wo ści

zre ali zo wa nia nie któ rych za pla no -
wa nych ele men tów pro gra mu, a w
szcze gól nych przy pad kach np. spóź -
nie nie na prom i cał ko wi ty brak
moż li wo ści kon ty nu acji prze jaz du
do miej sca do ce lo we go. 

Liczba rosz czeń od szko do waw -
czych, ja kie tu ry ści mo gą wy su wać
w sto sun ku do or ga ni za to ra tu ry sty -
ki jest trud na do wy li cze nia i prze wi -
dze nia. Waż ne jest to że or ga ni za tor
za wszyst kie kon se kwen cje awa rii
po no si od po wie dzial ność, bo wiem
zgod nie z art. 11a usta wy o usłu gach
tu ry stycz nych od po wia da za nie na -
le ży te wy ko na nie umo wy na za sa -
dach ry zy ka, w tym tak że za oso by
trze cie (prze woź ni ka). 

Tym co mo że zro bić or ga ni za tor
jest zo bo wią za nie prze woź ni ka do
pod ję cia dzia łań w ce lu ogra ni cze -
nia skut ków zda rze nia, cho ciaż by
przez zo bo wią za nie go do za pew -
nie nia trans por tu za stęp cze go np.
mak sy mal nie w cią gu czterech go -
dzin od przy mu so we go po sto ju. 
Ko lej nym ele men tem jest okre śle nie
w umo wie od po wie dzial no ści 
od szko do waw czej prze woź ni ka w
sto sun ku do or ga ni za to ra i za strze -
że nie z te go ty tu łu ewen tu al nych

kar umow nych, któ re uła twią do -
cho dze nie za pła ty. 

Umo wa naj le piej w for mie pi sem nej
Umo wa z prze woź ni kiem po win -

na zo stać za war ta w for mie pi sem -
nej z uwa gi na fakt, że ewen tu al ne
do wo dze nie w za kre sie usta lo nych
zo bo wią zań bez po sia da nia ta kie go
do ku men tu by ło by znacz nie utrud -
nio ne. Przed za war ciem umo wy 
na le ży spraw dzić czy oso ba re pre -
zen tu ją ca prze woź ni ka jest upraw -
nio na do za wie ra nia umów w je go
mie niu oraz czy prze woź nik po sia da
od po wied nie upraw nie nia – li cen cję
na wy ko ny wa nie kra jo we go bądź
mię dzy na ro do we go prze wo zu osób.
To bar dzo istot ne bo wiem or ga ni za -
tor tu ry sty ki od po wia da przed wła -
sny mi klien ta mi za za pew nie nie
usług skła da ją cych się na pa kiet 
tu ry stycz ny świad czo nych przez
pod mio ty po sia da ją ce kom pe ten cje 
i ze zwo le nia w tym za kre sie.

Znisz cze nia w au to ka rze
W przy pad ku umów o gru po wy

prze wóz osób istot ne jest, że do obo -
wiąz ków or ga ni za to ra tu ry sty ki na -
le ży nad zór nad prze strze ga niem
przez uczest ni ków prze wo zu prze pi -
sów po rząd ko wych oraz fakt, że or -
ga ni za tor i uczest nik po no szą
od po wie dzial ność so li dar ną za wy -
rzą dzo ne szko dy w mie niu prze woź -
ni ka. Ozna cza to, że je że li klien ci
biu ra po dró ży do ko na ją znisz czeń w
au to ka rze, to prze woź nik mo że we -
dle swo je go wy bo ru wy stą pić z rosz -
cze niem z te go ty tu łu bez po śred nio
do uczest ni ka prze wo zu bądź do or -
ga ni za to ra tu ry sty ki i w ta kim przy -
pad ku or ga ni za tor ma obo wią zek
po kryć szko dę. 

Umo wa po mię dzy or ga ni za to -
rem tu ry sty ki a prze woź ni kiem 
jest jed nym z naj waż niej szych ele -
men tów przy go to wa nia im pre zy
tu ry stycz nej. Pod czas ne go cja cji
wła ści ciel po wi nien mieć ca ły czas
na uwa dze, że od te go jak zo sta nie
wy ko na na usłu ga trans por to wa w
du żej mie rze za le ży je go wła sna
od po wie dzial ność wzglę dem klien -
tów jak rów nież opi nia klientów o
jego biurze.

Trans port au to ka rem jest jed nym z naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych przez or ga ni -
za to rów i jed no cze śnie po ten cjal nie naj częst szym źró dłem re kla ma cji klien tów.

ZMIANY W PRAWIEOrganizator odpowiada 
za błędy firmy transportowej
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	 Czy or ga ni za tor mo że swo bod nie wy ko rzy sty wać
zdję cia zro bio ne uczest ni kom pod czas im pre zy tu -
ry stycz nej?
Zgod nie z usta wą o pra wach au tor skich i pra wach
po krew nych roz po wszech nia nie wi ze run ku oso by
wy ma ga jej ze zwo le nia, a do mnie ma nie, że oso ba ta -
kie ze zwo le nie wy ra zi ła, obo wią zu je tyl ko w przy pad -
ku, gdy za po zo wa nie oso ba otrzy ma ła
wy na gro dze nie (np. mo del). W przy pad ku uczest ni -
ków im prez o żad nym wy na gro dze niu nie ma mo wy,
dla te go dla roz po wszech nia nia ich wi ze run ku wy ma -
ga na bę dzie w więk szo ści przy pad ków zgo da oso by

za in te re so wa nej. Wy ra że nie zgo dy przez uczest ni ka
mo że zo stać do ko na ne w do wol nej for mie, ale dla ce -
lów do wo do wych do brze by ło by uzy skać ją w for mie
pi sem nej. Czę stą prak ty ką jest wpro wa dze nie do
ogól nych wa run ków uczest nic twa sto sow ne go za pi -
su. Prak ty ka ta ka bu dzi jed nak pew ne kon tro wer sje,
bo wiem uczest nik, któ ry nie ży czy so bie aby je go wi -
ze ru nek był przez or ga ni za to ra wy ko rzy sty wa ny jest
de fac to do te go zmu szo ny, a je dy ną al ter na ty wą jest
re zy gna cja z uczest nic twa w im pre zie.

	 Jaką odpowiedzialność ponosi organizator za
wykorzystanie wi ze run ku tu ry sty bez je go zgo dy?
Je że li uczest nik nie wy ra ził zgo dy na roz po wszech nia -
nie je go wi ze run ku, a or ga ni za tor uży wa zdjęć lub ma -
te ria łów vi deo, na któ rych da ny tu ry sta fi gu ru je, ta ka
sy tu acja mo że pro wa dzić do kon flik tu po mię dzy klien -

tem a or ga ni za to rem. Klient mo że przede wszyst kim
zwró cić się do biu ra po dró ży z żą da niem za prze sta nia
pu bli ka cji da ne go ma te ria łu, co w nie któ rych przy pad -
kach mo że być bar dzo pro ble ma tycz ne. Nie bę dzie bo -
wiem sta no wi ło więk sze go pro ble mu usu nię cie zdję cia
ze stro ny w me diach spo łecz no ścio wych lub z ofer ty
za miesz czo nej na stro nie in ter ne to wej, ale je że li ta kie
zdję cie zo sta ło wy ko rzy sta ne np. w ka ta lo gu, to za prze -
sta nie wy ko rzy sty wa nia wi ze run ku mo że wią zać się 
z ko niecz no ścią wy co fa nia ca łej par tii ma te ria łów re -
kla mo wych.  

	 Czy pi lot wy ciecz ki mo że we wła snym za kre sie
wy ko rzy sty wać zdję cia zro bio ne pry wat nie pod -
czas im pre zy tu ry stycz nej?
Pi lot wy ciecz ki we wszyst kich dzia ła niach pod ję tych
za rów no w trak cie trwa nia im pre zy, jak i po jej za koń -

cze niu jest utoż sa mia ny z or ga ni za to rem. Je że li pod -
czas im pre zy tu ry stycz nej wy ko nał on pry wat nym apa -
ra tem zdję cia uczest ni ków wy ciecz ki, to przed ich
wy ko rzy sta niem po wi nien uzy skać zgo dę za rów no or -
ga ni za to ra, jak i tu ry stów. Dzia ła nie ta kie bez uprzed niej
zgo dy (np. pu bli ka cja zdjęć w me diach spo łecz no ścio -
wych) mo że spo tkać się za rzu ta mi klien tów w sto sun -
ku do or ga ni za to ra ja ko pod mio tu, z któ rym klien ci są
zwią za ni umo wą. Aby sku tecz nie prze ciw dzia łać ta kim
sy tu acjom or ga ni za tor po wi nien w umo wie z pi lo tem 
(i in ny mi pra cow ni ka mi) za strzec za kaz wy ko rzy sty wa -
nia ma te ria łów zdję cio wych i vi deo przed sta wia ją cych
wi ze ru nek tu ry stów. 

Pod sta wa praw na:
Usta wa z dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim 
i pra wach po krew nych

Pra wa do wy ko rzy sta nia 
ma te ria łów do ku men tu ją -
cych wy jazd

UPROSZ CZO NY VAT
Mi ni ster stwo Fi nan sów pla nu je
wpro wa dze nie uprosz czo nej, ry -
czał to wej for my opo dat ko wa nia
VAT dla po dat ni ków o przy cho -
dach do 150 tys. zł rocz nie i pod -
nie sie nie pro gu pod le ga nia
po dat ko wi VAT z obec nych 150 tys.
zł do 200 tys. zł. Po wyż sze zmia ny
wy ma ga ją co praw da uzy ska nia
de ro ga cji od ogól nych za sad VAT
ze stro ny Ko mi sji Eu ro pej skiej, ale
zda niem Mi ni ster stwa Fi nan sów
od po wia da ją one prze pi som dy rek -
ty wy VAT, na pod sta wie któ rej kraj
człon kow ski mo że uzy skać od stęp -
stwo od sto so wa nia ogól nych re guł
dy rek ty wy. Uła twie nie roz li czeń w
po dat ku VAT mo że mieć za sto so -
wa nie w przy pad ku czę ści agen cyj -
nych biur tu ry stycz nych, zwłasz cza
tym pro wa dzą cych dzia łal ność na
mniej szą ska lę, któ rych jest w
bran ży sto sun ko wo du żo. KW

PO BÓR OPŁAT DRO GO WYCH
Wpro wa dze nie in te ro pe ra cyj ne go
sys te mu elek tro nicz ne go po bo ru
opłat na wszyst kich au to stra dach
uła twi Pol sce wdra ża nie unij ne go
sys te mu (EETS). Moż li wość prze -
jaz du z jed nym urzą dze niem po -
kła do wym przez au to stra dy UE
bę dzie bo wiem do ty czy ła tyl ko
dróg, gdzie opła ty moż na uisz czać
elek tro nicz nie. Dziś w Pol sce są to
tyl ko au to stra dy za rzą dza ne przez
GDD KiA. Rząd pro wa dzi ak tu al nie
pra ce nad po ro zu mie niem z pry -
wat ny mi za rząd ca mi au to strad.
Wdro że nie EETS to ko niecz ność,
bo wiem brak sys te mu mo że wią -
zać się z na ło że niem na Pol skę ka -
ry przez Ko mi sję Eu ro pej ską.
No we roz wią za nie znacz nie uła twi
po dró żo wa nie tu ry stom sa mo cho -
da mi pry wat ny mi i co naj waż niej -
sze mo że zna czą co wpły nąć na
zmniej sze nie kor ków przy punk -
tach po bo ru opłat, któ re sta no wią
pro blem nie tyl ko dla in dy wi du al -
nych po dróż nych ale i prze woź ni -
ków tu ry stycz nych. KW

TRAN ZYT PRZEZ MA CE DO NIĘ
Od 1 czerw ca rząd Ma ce do nii zno -
si obo wią zek uzy ski wa nia przez
prze woź ni ków ze zwo leń na wy ko -
ny wa nie prze jaz dów tran zy to wych
przez ten kraj. Do tych cza so we ze -
zwo le nia zo sta ną za stą pio ne opła tą
wjaz do wą wy no szą cą 10 eu ro. Jest
to znacz ne uła twie nie, któ re wpro -
wa dzi ły już in ne kra je bał kań skie
jak cho ciaż by Ser bia. Zmia ny do ty -
czą prze jaz dów tran zy to wych któ -
re re ali zo wa ne są z pół no cy
Eu ro py głów nie do Gre cji i do ty -
czą rów nież pol skich firm prze wo -
zo wych. KW

ORGANIZATOR POWINIEN W UMOWIE
ZASTRZEC KARY UMOWNE W PRZYPADKU:

� zapewnienia autokaru niezgodnego z zamówieniem (np. starszy model)

� niezapewnienia odpowiedniej do długości trasy liczby kierowców

� opóźnienia wyjazdu z winy firmy transportowej

� podstawienia autokaru niespełniającego warunków technicznych

� niezapewnienia w oznaczonym czasie transportu zastępczego 
w przypadku awarii 
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PYTANIA 
DO EKSPERTA 

Kamil Newczyński, socialtalk.pl

Ja kie są głów ne ce chy ide al ne go
blo ga?
Z do brym blo giem fir mo wym
jest jak z wy jąt ko wą im pre zą, na
któ rej wszy scy chcą być, 
ale nie wszy scy się zmiesz czą.
To miej sce, w któ rym spo tkasz
lu dzi opo wia da ją cych z pa sją 
o hi sto riach wbi ja ją cych w fo tel.
To miej sce z ludź mi, któ rzy nie
wyj mą na pro gu ka ta lo gu
z pro duk ta mi, tyl ko chęt nie 
po dzie lą się gar ścią bar dzo war -
to ścio wych wska zó wek. 
To w koń cu miej sce, w któ rym
zrzu casz kra wat i re zy gnu jesz ze
sztyw ne go, czę sto han dlo we go
ję zy ka. 

Jak czę sto za miesz czać po sty, by
utrzy mać za in te re so wa nie czy -
tel ni ków?
Spo ro za le ży od na sze go ce lu,
któ ry mu si my so bie zde fi nio wać
już na sa mym po cząt ku (np. bu -
do wa nie świa do mo ści mar ki,
kre owa nie po zy cji eks per ta, po -
pra wa sa tys fak cji klien ta i kon -
tak tu z nim). Ocze ki wa ne efek ty
uzy sku je my dzię ki sys te ma tycz -
no ści. Być mo że nie za uwa ży my
wiel kiej róż ni cy po mię dzy
dwoma a czteroma wpi sa mi 
w mie sią cu, ale naj waż niej sze to
mieć har mo no gram wpi sów.
Dwa do bre wpi sy po tra fią zdo -
być o wie le więk sze za in te re so -
wa nie, niż cztery prze cięt ne.
Od po wiedź za tem brzmi: ja kość,
nie ilość, ja kość, nie ja koś.

Jak dłu gie po win ny być wpi sy 
– czy na ten aspekt na le ży w
ogó le zwra cać uwa gę?
Czę sto od sa mej dłu go ści waż -
niej sza jest od po wied nia struk -
tu ra (roz bi te szpal ty,
po gru bie nia, śród ty tu ły, etc.). 
Na ekra nie czy ta my wol niej, a
in ter nau ci bar dzo czę sto ska nu -
ją treść, by wy ła pać naj bar dziej
po trzeb ne in for ma cje. Pi sząc
tekst do in ter ne tu przy po mnij my
so bie, jak my sa mi za cho wu je my
się w ro li czy tel ni ka. Go ogle lu bi
uni kal ne tre ści, któ re prze kra -
cza ją 300 słów. To jest tech nicz -
ne mi ni mum. Je śli ma my
wy jąt ko wo du żo war to ścio wych
in for ma cji do prze ka za nia, le -
piej po dziel my to na dwie czę ści
w dwóch od ręb nych wpi sach.

Jak wy róż nić się na tle in nych
blo gów? 
Si łą war to ścio we go prze ka zu
jest wy so ka ja kość po da na w
an ga żu ją cy spo sób. Fir my z
bran ży tu ry stycz nej po win ny
przede wszyst kim sta wiać na
uni kal ną, prak tycz ną wie dzę,
znać kło po ty po ten cjal nych
klien tów i pod su wać im roz wią -
za nia (na pisz my na przy kład
po rad ni ko wy tekst o róż ni cach
w ka te go ry za cji ho te li w po -
szcze gól nych kra jach). Ak cen ty
roz ryw ko we na pew no przy czy -
nią się do bu do wa nia sil nych re -
la cji z czy tel ni kiem. 

Pisanie bloga jest modne. Z bloggerami chętnie współpracują duże firmy,
także z segmentu turystycznego. Zamiast płacić komuś innemu, sam
wykorzystaj siłę blogu do reklamowania własnych produktów i ich sprzedaży.
	 Blog to na rzę dzie pro mo cji dłu -

go fa lo wej. Nie ocze kuj efek tów z
dnia na dzień.

	Wy ko rzy stuj je den wpis do re kla -
mo wa nia swo ich usług na róż -
nych por ta lach spo łecz no ścio-
wych.

	Ten sam artykuł po wi nie neś pro -
mo wać przez dłuż szy okres, za
każ dym ra zem wska zu jąc na in -
ny wą tek po ru szo ny w tek ście.

Marzena German

P
i sa nie blo ga to ostat -
nio co raz po pu lar -
niej sze za ję cie.
Po zwa la nie tyl ko za -
pre zen to wać wła sne
po glą dy, ale też pro -
mo wać to wa ry i

usłu gi. Z blog ge ra mi chęt nie współ -
pra cu ją du że fir my, tak że z seg men -
tu tu ry stycz ne go, któ re za opła tą lub
za in ną re kom pen sa tą wy ko rzy stu ją
si łę in ter ne to wych pi sa rzy do re kla -
mo wa nia wła snych pro duk tów. Do -
tar cie do gru py do ce lo wej jest w
ta kim przy pad ku o wie le bar dziej
pre cy zyj ne, a przez to efek tyw niej -
sze. Sko ro blo gi po tra fią mieć ta ką
si łę, dla cze go nie wy ko rzy stać ich
do pro mo cji usług tu ry stycz nych z
po zio mu biur agen cyj nych? Po mysł
nie jest no wy, ale z pew no ścią w
wie lu przy pad kach nie przy no si
ocze ki wa nych efek tów. By zmie nić
ten stan rze czy, trze ba opra co wać
spój ną stra te gię dzia ła nia, któ ra
okre śli za rów no spo sób or ga ni za cji
pra cy przy two rze niu blo ga, jak i je -
go pro mo cję. A ta ostat nia ma dla
po wo dze nia pro jek tu klu czo we zna -
cze nie.

Stwórz li stę po wo dów, dla któ -
rych zde cy do wa łeś się pi sać tu ry -
stycz ne go blo ga. Po mo że ci to
okre ślić za kres te ma tycz ny, w ja kim
bę dziesz się po ru szał na prze strze ni
nad cho dzą cych ty go dni. Pa mię taj,
że blo go wa nie po win no być jed nym
z ele men tów two jej stra te gii mar ke -
tin go wej i ja ko ta kie mu si być spój ne
z in ny mi ce la mi, któ re wy zna czasz
swo jej fir mie. Być mo że two im prio -
ry te tem jest po więk sze nie ba zy po -
ten cjal nych klien tów czy
pod nie sie nie sprze da ży. Bez wzglę -
du na po wód, mu sisz wie dzieć, dla -
cze go chcesz pi sać blo ga i do ko go
kie ru jesz za war te w nim tre ści. Mag -
gie Pat ter son, ame ry kań ska eks pert -
ka ds. mar ke tin gu po da je pro sty
przy kład, w ja ki spo sób okre ślić za -
kres te ma tycz ny in ter ne to we go pa -
mięt ni ka. Przy go to wu jąc się do
star tu pro wa dzo nej przez niej Szko -
ły Mar ke tin gu stwo rzy ła li stę te ma -
tów krą żą cych wo kół pro ble mów, na
te mat któ rych bę dzie pro wa dzi ła w
bie żą cym ro ku szko le nia. Ce lem by -
ło spra wie nie, by klien ci my śle li o
po ru sza nych kwe stiach w nie co in -
ny spo sób i otwo rze nie się na no wo -
cze sne po dej ście Pat ter son do
oma wia nych na rzę dzi mar ke tin go -
wych. Je śli więc w tym ro ku na sta -
wiasz się na sprze daż kon kret nych

kie run ków wa ka cyj nych lub chcesz
skie ro wać ofer tę do ja sno okre ślo nej
gru py do ce lo wej (ro dzi ny z dzieć mi,
mło dzi im pre zo wi cze, po szu ki wa cze
przy gód), za sta nów się, ja kie tre ści
mo gą spra wić, że chęt niej sko rzy sta -
ją z two jej po ra dy za miast udać się
do biu ra ofe ru ją ce go za ka za ny ra -
bat.

Sko ro wiesz już, ja ki za kres te ma -
tycz ny za mie rzasz po ru szyć na swo -
im blo gu, stwórz ka len darz
pu bli ka cji po szcze gól nych ar ty ku -
łów. Pat ter son ra dzi, by nie wpi sy -
wać po my słów w przy pad ko wy
spo sób do gra fi ka. Za bierz się do
pra cy jak praw dzi wy pro fe sjo na li sta.
Raz na kil ka ty go dni po święć czas
na bu rzę mó zgów. Co praw da za kres
te ma tycz ny blo ga przy go to wa łeś w
pierw szym eta pie, w ko lej nym po wi -
nie neś je bar dziej do pre cy zo wać.
Od po wiedz so bie na py ta nia ty pu
„co chcę tym wpi sem osią gnąć?”,
„czy bę dzie on cie ka wy i war to ścio -
wy dla mo ich klien tów?”, „ja kie są
naj waż niej sze aspek ty pro ble mu,
któ ry chcę opi sać?”, „ja kie py ta nia
mo gą mi za dać czy tel ni cy po za po -
zna niu się z tek stem?”, „w ja ki spo -
sób wpis po mo że wy pro mo wać
mo ją ofer tę?”, „w ja kim ob sza rze
czu ję się eks per tem?”. Spi suj każ dy z
po my słów na od dziel nej kar tecz ce,
naj le piej sa mo przy lep nej, by póź niej
ten zbiór idei spo koj nie prze ana li zo -
wać. Na eta pie two rze nia te ma tów
nie ogra ni czaj swo jej wy obraź ni, se -
lek cją zaj miesz się, kie dy two ja kre -
atyw ność się wy czer pie. Za pi sa ne
pa pier ki przy klej obok sie bie i ana li -
zu jąc każ dy z nich, po se gre guj pod
wzglę dem spój no ści te ma tycz nej i
ak tu al no ści. Do pie ro z tak przy go to -
wa ne go pla nu mo żesz stwo rzyć ka -
len darz, któ ry z wy prze dze niem

bę dzie przy po mi nał ci, kie dy po wi -
nie neś za mie ścić ko lej ny post. 

Pi sa nie blo ga ma sens tyl ko wte -
dy, kie dy wpi sy pu bli ko wa ne są re -
gu lar nie. Ta nie na ru szal na za sa da
po zwa la zbu do wać gru pę sta łych
czy tel ni ków i przy zwy cza ić ich do
po zo sta wa nia z to bą w wir tu al nym
kon tak cie. Oczy wi ście nie mu sisz
za miesz czać ko lej nych wpi sów
każ de go dnia, o ile pro wa dze nie
blo ga nie jest two im pod sta wo wym
za ję ciem, pu bli ko wa nie raz na ty -
dzień spraw dza się rów nie do sko -
na le. Gwa ran cją suk ce su jest
wspo mnia na sys te ma tycz ność, dla -
te go war to sko rzy stać z roz wią za -
nia ty pu wir tu al ny asy stent, któ re
bę dzie przy po mi nać ci z wy prze -
dze niem, że przy szedł już czas na
za miesz cze nie ko lej ne go po stu. Je -
śli ko lej ne pu bli ka cje na two im blo -
gu po ja wia ją się, na przy kład, w
czwart ki, po sta raj się na pi sać tekst
do koń ca dnia w po nie dzia łek lub
we wto rek. Bę dziesz miał wte dy
czas, by prze czy tać wpis po now nie
i ewen tu al nie na nieść nie zbęd ne
po praw ki. Ka len darz jest nie zwy kle
waż ny w przy pad ku, gdy fir mo we -
go blo ga pro wa dzi kil ka osób. Po -
ma ga zor ga ni zo wać pra cę i
unik nąć sy tu acji, kie dy przez dłuż -
szy czas nikt nic nie pu bli ku je.
Świa do mość, że te raz przy szła ko -
lej na twój wpis, to tak że ele ment
mo ty wa cji. Do brym roz wią za niem
jest po zy ska nie dru giej oso by do
współ two rze nia blo ga w przy pad -
ku, gdy je steś je dy nym pra cow ni -
kiem biu ra. Nie za wsze mu si to być
usłu ga od płat na, być mo że masz
zna jo me go, czy sta łe go klien ta, dla
któ re go two rze nie ma te ria łów o te -
ma ty ce po dróż ni czej bę dzie wy róż -
nie niem.

Pi sa nie blo ga mi ja się z ce lem, je -
śli pro jek to wi nie to wa rzy szy od po -
wied nia stra te gia pro mo cji. Na wet
naj bar dziej war to ścio wy wpis nie zy -
ska gro na czy tel ni ków, je śli nikt o
nim nie bę dzie wie dział. Wła śnie
dla te go za nim za czniesz pro mo wać
się za po śred nic twem fir mo we go, in -
ter ne to we go pa mięt ni ka, opra cuj
sche mat, we dług któ re go bę dziesz
re kla mo wać swo je wpi sy. Pa mię taj
jed nak, że pi sa nie blo ga to pro mo cja
o cha rak te rze dłu go ter mi no wym,
nie spo dzie waj się, za tem, że w jed -
ną noc przy bę dzie ci kil ka ty się cy no -
wych czy tel ni ków. By ich zdo być,
mu sisz po ka zać im to, co na pi sa łeś.
Pierw szym kro kiem jest okre śle nie,
gdzie kon kret nie mo żesz zna leźć
swo ją gru pę do ce lo wą. Stwórz li stę
ta kich po ten cjal nych miejsc, na któ -
rej bę dziesz za zna czać te, do któ rych
ze swo im blo giem już do tar łeś. Jed -
nym z po my słów jest wy sła nie za -
pro sze nia do prze czy ta nia wpi su za
po śred nic twem new slet te ra. Za -
mieść od no śnik do swo je go blo ga na
po pu lar nych fo rach in ter ne to wych,
któ re mo gą od wie dzać twoi po ten -
cjal ni klien ci. Nie za po mi naj o me -
diach spo łecz no ścio wych. W tym
przy pad ku nie ogra ni czaj się do
umiesz cze nia sa me go ad re su in ter -
ne to we go, po myśl o stwo rze niu od -
po wied niej gra fi ki, któ ra za chę ci ła by
do prze czy ta nia wpi su. Je śli w blo gu
po wo łu jesz się na eks per ta, pod kreśl
to w po ście pro mu ją cym ar ty kuł. Za -
mieść też link do ar ty ku łu w gru pach
na por ta lach spo łecz no ścio wych, do
któ rych na le żysz.

Prze dłuż cykl ży cia wpi su pro mu -
jąc go nie tyl ko w dniu, kie dy po ja -
wił się na blo gu, ale tak że w
póź niej szym cza sie. W pierw szym
ty go dniu po pu bli ka cji za mieść po -
now nie od no śnik do ar ty ku łu na
por ta lach spo łecz no ścio wych, fo -
rach i w in nych miej scach, w któ -
rych mo żesz spo tkać swo ją gru pę
do ce lo wą, zmie nia jąc przy tym zdję -
cia, na głów ki czy gra fi kę za chę ca ją -
cą do prze czy ta nia ar ty ku łu. Nie
łudź się, że kil ka laj ków czy ko men -
ta rzy pod po stem spra wi, iż za po -
zna ła się z nim sze ro ka gru pa
od bior ców. Ten sam wpis mu sisz
pro mo wać sta le, za każ dym ra zem
pod kre śla jąc in ny wą tek po ru szo ny
w tek ście. Roz waż pro wa dze nie
kon ta nie tyl ko na Fa ce bo oku, ale
tak że w in nych me diach, jak na
przy kład na Pin te rest, gdzie te sa me
tre ści moż na przed sta wić w po sta ci
atrak cyj nej in fo gra fi ki. Cie ka wym
po my słem mo że być też prze kształ -
ce nie ma te ria łu w pre zen ta cję, któ -
rą za mie ścisz na Sli de sha re, co jest
szcze gól nie ko rzyst ne dla agen tów
ob słu gu ją cych klien tów biz ne so -
wych i gru po wych w for mu le B2B.
Je śli masz ta ką moż li wość, stwórz
na pod sta wie ar ty ku łu pod cast, al bo
wi de oblog, gdzie czę ścio wo po ru -
szysz da ny pro blem. W ten spo sób
do jed ne go, głów ne go te ma tu, po -
wró cisz kil ka krot nie.

Nie blogujesz? To błąd

� Firmy, które prowadzą blog notują o 55 proc. więcej odwiedzin
na stronie internetowej

� 70 proc. klientów woli poznawać firmę przez opisy a nie
reklamy

� Małe firmy, które prowadzą blog, notują wzrost w liczbie
zapytań ze strony internetowej o 126 proc.

� Blogi dają stronom internetowym o 97 proc. więcej
zindeksowanych odnośników

Źródło: UtterDigital.com

1. Określ cele, jakie
zamierzasz osiągnąć

2. Przygotuj tematy 
z wyprzedzeniem

3. Stwórz dobry 
schemat

5. Nie ograniczaj promocji
do dnia publikacji wpisu

4. Opracuj strategię
promocji bloga

PROWADZĄC BLOGA, ZYSKUJESZ
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Wal ne Zgro ma dze nie od by ło
się w więk szo ści od dzia łów
Pol skiej Izby Tu ry sty ki, w

tym w pod la skim, war miń sko -ma -
zur skim, ma zo wiec kim, łódz kim,
ku jaw sko -po mor skim, po mor skim i
wiel ko pol skim. Ostat nie z nich mia -
ło miej sce 23 mar ca 2016 r. w Po -

zna niu i by ło to Wal ne Zgro ma dze -
nie Spra woz daw czo -Wy bor cze
Wiel ko pol skie go Od dzia łu PIT. 

W sa li kon fe ren cyj nej Cen trum
Tar go we go MTP spo tka li się człon -
ko wie od dzia łu, by pod su mo wać do -
tych cza so wą dzia łal ność. Dys ku sję
po prze dzi ło szko le nie  Mar ka Piór -

ko – spe cja li sty w dzie dzi nie ochro ny
da nych oso bo wych. Na stęp nie pre -
zes od dzia łu Ka ro li na Gnu sow ska -
-We iss omó wi ła naj waż niej sze
aspek ty dzia łal no ści izby w mi nio nej
ka den cji. Obec ny na ze bra niu pre zes
Pa weł Nie wia dom ski wy słu chał po -
szcze gól nych pro ble mów człon ków,
jed no cze śnie wcią ga jąc ze bra nych w
dys ku sję. Na stęp nie od by ło się gło -
so wa nie, któ re prze bie gło bez za -
strze żeń. 

Pre ze sem za rzą du po now nie 
zo sta ła Ka ro li na Gnu sow ska -We iss.
W za rzą dzie zna leź li się tak że: An na
My ślak z MTP, Gra ży na Osta piuk z
Lo go sto ur oraz Ma ciej Wol ski z Te -
ne To ur. MS

23 mar ca 2016, Wal ne Zgro ma dze nie Spra -
woz daw czo -Wy bor cze Wiel ko pol skie go
od dzia łu PIT, Po znań

FRANCJA

Alpy Południowe na narty i nie tylko
Stacje narciarskie mogły pochwalić się bardzo dobrą infrastrukturą.

Ko rzyst ne wa run ki śnie go we
spra wi ły, że Alpach Połu-
dniowych znajdują się set ki

ki lo me trów róż nej trud no ści tras.
Dzię ki te mu za rów no wy traw ni nar -
cia rze, jak i po cząt ku ją cy ama to rzy
spor tów zi mo wych znaj dą w miej -

sco wych ku ror tach coś dla sie bie.
Pre zen ta cja ofer ty tu ry stycz nej Alp
Po łu dnio wych oraz ca łe go re gio nu
Pro wan sja -Al py -La zu ro we Wy brze -
że, by ła ce lem brun chu pra so we go,
ja ki zor ga ni zo wa no w ho te lu So fi tel
War saw Vic to ria. W spo tka niu wzię -

li udział przed sta wi cie le tam tej szych
sta cji nar ciar skich i re gio nów tu ry -
stycz nych. Za pro sze ni go ście mo gli
do wie dzieć się co kon kret nie ma do
za pro po no wa nia tu ry stom ta część
Fran cji. Mi mo że w wy stą pie niach
przede wszyst kim sku pio no się na
ak tyw no ściach zi mo wych (tra sy i
wy cią gi nar ciar skie, tra sy dla ama -
to rów nar ciar stwa bie go we go), to
nie za bra kło tak że po my słów na or -
ga ni za cję let nie go wy po czyn ku.
Atrak cja mi dla przy jeż dża ją cych w
okre sie wa ka cji mo gą być tra sy bie -
go we i ro we ro we. Po za tu ry sty ką in -
dy wi du al ną, Al py Po łu dnio we
roz wi ja ją też ofer tę de dy ko wa ną
prze my sło wi spo tkań. Go ście biz ne -
so wi sta no wią te raz ok. 20 proc. od -
wie dza ją cych ten re gion. MK

30 mar ca 2016, Pre zen ta cja fran cu skich
Alp Po łu dnio wych, War sza wa

ORGANIZACJE

Gnusowska ponownie prezesem
Wiosna to czas Walnych Zgromadzeń i wyboru nowych władz w izbach. 

TRANSPORT

Szybciej z Koszyc do Warszawy
Słowacja hucznie obchodziła utworzenie nowego połączenia lotniczego.

Pod koniec mar ca In sty tut Sło -
wac ki był ob le ga ny przez
dzien ni ka rzy, przed sta wi cie li

bran ży tu ry stycz nej, któ rzy przy by li
tam, by wspól nie z wła dza mi Ko szyc,
am ba sa do rem Re pu bli ki Sło wac kiej

w Pol sce, przed sta wi cie la mi LOT  i
lot ni ska w Ko szy cach, świę to wać
otwar cie po łą cze nia lot ni cze go mię -
dzy tym miastem a Warszawą. 

Sa mo lot Bom bar dier Q400 ma
ob słu gi wać tę tra sę sześć dni w ty go -

dniu. Po łą cze nia od by wa ją się rano i
wie czorem i są włą czo ne w siat kę po -
łą czeń prze woź ni ka.

W cza sie spo tka nia roz ma wia no
jed nak nie tyl ko o po łą cze niach lot ni -
czych. Pre zy dent Ko szyc, Ri chard
Raši, za zna jo mił go ści z atrak cja mi
mia sta: ka te drą św. Elż bie ty, sta rów -
ką z naj dłuż szym dep ta kiem na 
Sło wa cji, pod kre ślał też, że ośro dek
bar dzo się zmie nił. Z mia sta ty po wo
prze my sło we go stał się cen trum kul -
tu ral nym i spor to wym Sło wa cji, 
z któ re go bli sko jest nie tyl ko w Ta try,
ale i na Wę gry, Ukra inę, Ru mu nię czy
do Pol ski. Kon fe ren cję za koń czy ło
wspól ne kro je nie tor tu oraz de gu sta -
cja sło wac kich przy sma ków. MO

30 mar ca 2016, Kon fe ren cja pra so wa Sło -
wa cji, War sza wa, In sty tut Sło wac ki

� Na Tar gach GLO Bal nie nie mo -
gło za brak nąć Ma zo wiec kiej ROT.
Na sto isku Ma zow sza moż na by ło
spró bo wać sił w ma lo wa niu wzo -
rów lu do wych i zro bić so bie zdję cie
z sym bo lem War sza wy – sy ren ką
war szaw ską. MO

� Katowickie tar gi by ły też oka zją
do oma wia nia waż nych dla bran ży
spraw. Rad ca praw ny Ju sty na Za -
jąc -Wy soc ka i eks pert PIT Sta ni sław
Piś ko za zna ja mia li przed sta wi cie li
biur po dró ży z za gad nie nia mi praw -
ny mi i po dat ko wy mi. MO

� Praw dzi we ob lę że nie 
prze ży ło sto isko po wia tu
pszczyń skie go – re gio nu
part ner skie go tar gów.
Go ści przy cią ga la 
m.in. za byt ko wa ma -
szy na dru kar ska z Mu -
zeum Pra sy Ślą skiej,
moż na by ło też sa mo -
dziel nie wy ko nać
pocz tów kę z po mo cą
pra cow ni ków Mu zeum
Zam ko we go. MO

� To ruń przez dwa dni był pol ską
sto li cą po dró ży na Extre me Tra vel
Fe sti val. Wśród uczest ni ków zna lazł
się Mi nieu ro land z Kłodz ka, któ re -
go pre zes Ja ro sław Ptasz kie wicz
udo wad niał, że nie trze ba wy jeż -
dżać da le ko, by zo ba czyć pięk ne
miej sca. MS

� Ry ana ir, Lu fthan sa, LOT, Small
Pla net Air li nes i Sin ga po re Air li nes
– to zwy cięz cy te go rocz nej, 12. edy -
cji ple bi scy tu „Naj lep sza Li nia Lot -
ni cza” or ga ni zo wa ne go przez

Pa sa zer.com. MS

� W lo te rii wień czą cej
warsz ta ty kra jów Afry ki

Po łu dnio wej i
Wschod niej Afri ca
Spo tli ght moż na by ło
wy grać atrak cyj ne
upo min ki i wy ciecz ki
do kra jów afry kań -
skich. Be ata 
Ozga -Guz z biu ra
New Po land warsz ta -
ty opuściła 
z maskotką. MO
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5 Więcej zdjęć 
www.wiadomosciturystyczne.pl

FOTOKRONIKA

Na walnym zgromadzeniu dyskusję na temat problemów izby prowadził prezes Niewiadomski.

Po czę stu nek dla go ści przy go to wał Do mi ni -
que Fre rard, szef kuch ni pra cu ją cy na co dzień
w ho te lu So fi tel w Mar sy lii. 

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób,
w tym przedstawiciele alpejskich stacji
narciarskich i regionów turystycznych.

Punk tem kul mi na cyj nym spo tka nia by ło
wspól ne kro je nie tor tu.

W In sty tu cie Sło wac kim po ja wi li się przed -
sta wi cie le Ko szyc i prze woź ni ków.
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