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PROGRAM
10.00-10.30
Sesja 1
10.30-11.15

Powitanie
STRATEGIA BIZNESOWA
„Czy ludzie będą chcieli podróżować? Perspektywy gospodarcze świata i Polski"
Choć kryzys dotknął wiele krajów świata, turystyka nie przestała istnieć. Co więcej, wiele ﬁrm turystycznych zanotowało wzrost poziomu obrotów i postawiło na dalszy rozwój. Na pytania jak będzie
kształtowała się przyszłość globalnego rynku usług turystycznych, czy ludzie będą chcieli podróżować
i jakie są perspektywy gospodarcze świata i Polski odpowie prof. Witold Orłowski z PwC

11.15-11.45

„Biznes w okresie zmian”
Czasem warto podjąć ryzyko zejścia z utartej i bezpiecznej ścieżki, by rozwinąć swój biznes. By tego
dokonać, trzeba umieć dostrzec pojawiające się szanse biznesowe i wiedzieć, jak je efektywnie
wykorzystać. O zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym, nowych potrzebach klientów i ciekawych
rozwiązaniach biznesowych opowie Dariusz Pietrzak, pełnomocnik zarządu LOT ds. handlowych

11.45-12.00

Przerwa kawowa

Sesja 2
12.00-12.30

PRAWO W PRAKTYCE
„Odpowiedzialność agenta – czy adresatem reklamacji jest zawsze touroperator?”
W myśl zasady ogólnej agent nie ponosi odpowiedzialności za produkt (usługę) oferowaną przez organizatora imprez turystycznych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przeciwko pośrednikowi turystycznemu
klient formułuje swoje żądania, nie zawsze zresztą zasadne.
Dobry handlowiec musi umieć komunikować się nawet z trudnym, czy wręcz roszczeniowym turystą.
Na pytanie jak rozmawiać z klientem, za co w świetle prawa odpowiada agent oraz jak postępować
w sprawach spornych odpowie radca prawny Maciej Schönthaler

12.30-13.00

„Vat od marży w teorii i praktyce. Jak rozliczać sprzedaż usług turystycznych?”
Sprzedajesz oddzielnie transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie. Odkupujesz usługi od innej ﬁrmy?
Zapewniasz transport własny? Jaki podatek powinieneś płacić? Jaka jest sytuacja prawna i orzecznictwo
w sprawie VAT-u od marży? Na te pytania odpowie Justyna Zając-Wysocka radca prawny,
doradca podatkowy, członek zarządu i dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, Małopolski Instytut
Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

13.00-13.30

Lunch

Sesja 3
13.30-13.50

Partnerzy

PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY
„Trendy w turystyce”
Zmiany strategii dystrybucji, konsolidacja branży oraz pojawienie się wielu nowych konkurentów, do tej
pory niepostrzeganych jako zagrożenie dla ﬁrm o ugruntowanej pozycji rynkowej to tylko część teraźniejszości branży turystycznej. Jak przed laty funkcjonował w Polsce rynek, jak ewoluował w ciągu ostatnich lat i jakie trendy obserwujemy dziś – o historii, teraźniejszości i przyszłości rynku turystycznego
opowie Tomasz Berdowski, rezes Elektronicznych Systemów Sprzedaży (MerlinX)
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13.50-14.20

„Problemy z wizerunkiem w mediach? Poznaj 10 żelaznych zasad postępowania
z dziennikarzem.”
Wizerunek polskich biur podróży w mediach pozostawia wiele do życzenia. Aby to zmienić, należy
zrozumieć, jak wygląda sytuacja medialna w czasie kryzysu w branży, jak szybko kryzys pojawia się
w mediach i jak długo w nim żyje. Czy można wyróżnić dziennikarzy, bądź też media szczególnie
zainteresowane turystyką? Jakie kwestie są najczęściej przez nich podnoszone? Na te i inne pytania
odpowie Magdalena Grabarczyk-Tokaj, kierownik ds. badań i rozwoju, IMM

14.20-14.50

„Facebook – gdzieś pomiędzy sprzedażą a obsługą klienta”
Podczas prezentacji uczestnicy Forum zapoznają się z aktualną diagnozą serwisu oraz poznają dwie
strategie obecności na Facebooku – strategię reklamową i komunikacyjną. Serwis kierowany przez
Marka Zuckerberga z miesiąca na miesiąc zaskakuje nas zmianami. Wprowadzane są nowe produkty
reklamowe, a jednocześnie zmniejszeniu ulega zasięg komunikatów udostępnianych poprzez Fanpage.
Zmieniają się również oczekiwania użytkowników względem podmiotów tam obecnych. Działanie
w takim środowisku wymaga stałego dostosowania swojej strategii do aktualnych warunków.
Jak poprowadzić efektywne kampanie na Facebooku opowie Bartłomiej Rak, wiceprezes Socjomanii

14.50-15.20

Czy internet oznacza koniec agentów turystycznych?
Touroperatorzy reagują na zmiany w zachowaniach nabywczych turystów. Czy istnieje jakakolwiek szansa
dla agentów? Czy na współczesnym rynku jest jeszcze miejsce dla sprzedaży „kantorowej”?
Jaki model biznesu przyjąć w nowej rzeczywistości? Na te pytania odpowie prof. Magdalena Kachniewska
z Katedry Turystyki SGH

DEBATA AGENCI- TOUROPERATORZY
15:30 – 17:30

Debata Agenci- Touroperatorzy (forma: dyskusja)
Rynek usług turystycznych ulega bezustannym przemianom, zmieniają się strategie, pojawiają się coraz
to nowe pomysły na biznes. Jakie jest miejsce agenta turystycznego w tej zmieniającej się rzeczywistości? Czy na rynku zostaną tylko najlepsi? Czy agent i touroperator zaczynają być raczej konkurentami
niż partnerami? Zapraszamy do wspólnej debaty w problemach agentów w relacjach z ich najważniejszymi kontrahentami.

PODSUMOWANIE, ZAMKNIĘCIE OBRAD
17.30

Partnerzy

Podsumowanie, zamknięcie obrad

Partner Złoty

Partner Wspierający

Smak wyłącznie dla branży
spróbuj, a będziesz
mu wierny
Regularnie co dwa tygodnie, otrzymasz profesjonalnie opracowane
aktualności z branży turystycznej. Publikujemy kompletne i wnikliwe analizy,
komentarze do aktów prawnych. Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Prenumeratorzy Wiadomości Turystycznych otrzymują bezpłatnie dodatki,
raporty, wydania specjalne i publikacje książkowe.
ZAMÓW PRENUMERATĘ

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

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

WTprenumerata
Wiadomości Turystyczne, ul. Wawelska 78 ap. 30, 02-034 Warszawa,
tel.: (+48 22) 822 20 16, faks: 823 78 83, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl
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„Czy ludzie będą chcieli podróżować?
Perspektywy gospodarcze świata i Polski”
PROF. WITOLD ORŁOWSKI
Choć kryzys dotknął wiele krajów świata, turystyka nie przestała istnieć. Co więcej, wiele firm turystycznych zanotowało
wzrost poziomu obrotów i postawiło na dalszy rozwój. Na pytania jak będzie kształtowała się przyszłość globalnego rynku

usług turystycznych, czy ludzie będą chcieli podróżować i jakie
są perspektywy gospodarcze świata i Polski odpowie prof.
Witold Orłowski z PwC.

Prof. Witold Orłowski, ekonomista, wykładowca uniwersytecki. Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członkiem Rady
Gospodarczej przy Premierze RP oraz głównym
doradcą ekonomicznym PwC Polska. Ukończył
studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim,
kształcił się następnie na Uniwersytecie Harvarda.
W 2007 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego
nauk ekonomicznych. W latach 1993-97 pracował

w Banku Światowym. W kolejnych latach doradzał instytucjom rządowym: był m.in. członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze
Finansów, doradcą Premiera RP Leszka Balcerowicza oraz Ministra
Gospodarki i Głównego Negocjatora Akcesji do Unii Europejskiej. W
latach 2009–2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy
prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy
premierze Donaldzie Tusku. W roku 2011 prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds.
Budżetu.
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„Biznes w okresie zmian”
DARIUSZ PIETRZAK, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU LOT DS. HANDLOWYCH

DOSTOSOWANIE
PRODUKTU
DO POTRZEB
PASAŻERA
Przykładem dostosowania
produktu do potrzeb pasażera było wprowadzenie w sierpniu przez LOT
szeregu udogodnień i zaproponowania nowych
usług, które podwyższają
standard i komfort podróży na pokładach naszych samolotów.
Po trzech miesiącach od
implementacji zmian nadszedł czas na ich ocenę.

Pojawiające się nowe trendy rynkowe w takim samym stopniu dotyczą dużych jak i małych przedsiębiorstw. Choć w każdym z przypadków skala dostosowania się do zmieniających
się potrzeb klientów i otoczenia rynkowego będzie inna, to
jednak próba ich pominięcia w modelowaniu strategii biznesowych zawsze zostanie zapisana po stronie biznesowych błędów.
Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dotyczą różnych
aspektów działalności. By odnieść sukces na rynku, trzeba
przeanalizować zmieniające się potrzeby klientów i dostosować oferowany produkt do nowych wymogów. To pociąga za
sobą zmiany w kształcie oferty. Przykładem dostosowania produktu do potrzeb pasażera było wprowadzenie w sierpniu
przez LOT szeregu udogodnień i zaproponowania nowych
usług, które podwyższają standard i komfort podróży na pokładach naszych samolotów. Po trzech miesiącach od implementacji zmian nadszedł czas na ich ocenę. Analizie poddane
zostaną takie elementy jak poziom obsługi na lotnisku, podczas
boardingu, informacje na pokładzie, oferta cateringowa LOT
Gourmet i LOT Sky Bar wraz z serwisem pokładowym, wrażenia estetyczne oraz zadowolenie z pracy personelu pokładowego. Zanim zmiany zostały wprowadzone, LOT
przeprowadził szczegółowe badania określające preferencje
podróżnych korzystających z klasy biznes i ekonomicznej. Wynikiem analiz było poszerzenie serwisu pokładowego o LOT
Gourmet, a także udostępnienie szeregu usług dodatkowych,
wśród których wymienić można Taxi&Fly, Limo Service, Meet
and Greet oraz Pre-order i Duty Free. Kolejnym przykładem
dopasowania się do klientów było czasowe poszerzenie siatki
połączeń na loty Dreamlinerem między Polską a Stanami

Zjednoczonymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki
analizie wypełnienia miejsc na trasie Warszawa-Nowy JorkWarszawa oraz Warszawa-Chicago-Warszawa udało się odkryć
zwiększone zapotrzebowanie, które jest niczym innym jak
szansą biznesową dla LOT-u. Choć w przypadku biura podróży
przeprowadzenie profesjonalnych badań marketingowych
może okazać się zbyt dużym wyzwaniem finansowym, warto
poświęcić czas na rozmowę z klientem, by poznać jego opinię
na temat poszczególnych etapów kupowania i realizowania wakacji. Wiedza ta może pomóc we wprowadzeniu zmian, które
przełożą się na konkretne wyniki finansowe.
Innowacyjność nie oznacza jednak leniwego dostosowania się
do bieżących trendów, pod tym terminem kryje się raczej aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań, ale także nowych nisz,
których wykorzystanie może przynieść wymierne korzyści finansowe. Po wprowadzeniu do oferty Dreamlinerów, które
zapewniają o wiele wyższy komfort podróży, okazało się, że z
usług LOT-u coraz chętniej korzystają amerykańscy biznesmeni, którzy latają klasą premium. Fakt ten pozwolił uciec nam
od utartej opinii przewoźnika etnicznego i poszerzyć krąg
klientów o niedostępną dla nas dotychczas grupę. Dodatkowo
zwiększył przychody dzięki pozyskaniu pasażerów gotowych
zapłacić za rejs o wiele więcej niż w najpopularniejszej klasie
ekonomicznej. Zmiana postrzegania związana była także z ustanowieniem nowego miejsca lądowania w Nowym Jorku – zamiast do Newark, LOT zaczął latać na JFK. Sukces, jaki
odnieśliśmy na tym polu udowodnił, że czasem warto podjąć
ryzyko zejścia z utartej i bezpiecznej ścieżki, by rozwinąć swój
biznes. By tego dokonać, trzeba umieć dostrzec pojawiające
się szanse biznesowe i wiedzieć, jak je efektywnie wykorzystać.

Dariusz Pietrzak to doświadczony menadżer
i ekspert w branży lotniczej. Do końca ubiegłego
roku pracował w australijskich liniach Qantas jako
menadżer Strategii Grupy i doradca restrukturyzacyjny. Brał udział w procesach przebudowy
ﬁrmy oraz współtworzył i wdrażał strategię komercyjną australijskiego przewoźnika, opierającą
się o współpracę z największymi liniami lotniczymi
na świecie. Kariera Dariusza Pietrzaka jest wsparta
także pracą w Boston Consulting Group, gdzie przez okres przeszło
pięciu lat, jako ekspert doradzał i prowadził procesy restrukturyzacyjne wielu linii lotniczych. Wsparcie dotyczyło także tych przewoźników, którzy uzyskali pomoc publiczną w ramach regulacji Komisji
Europejskiej. Na swoim koncie ma doradztwo liniom lotniczym w Pol-

sce, Czechach, we Włoszech, a także na rynku amerykańskim. Posiada bogate doświadczenie również poza obszarem lotniczym. Specjalizuje się w zakresie trade-marketingu, sprzedaży i dystrybucji dóbr
konsumenckich. Praktykę w tych obszarach zdobywał m.in. w trakcie
zarządzania projektami w ramach sektora dóbr i usług konsumenckich
Boston Consulting Group w Polsce, USA, Skandynawii i Europie Zachodniej oraz piastując funkcje kierownicze w ﬁrmach Grupy Heineken. W kwietniu tego roku został pełnomocnikiem Prezesa Zarządu
ds. Handlowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie zarządza
obszarami m.in. produktu
i marketingu, sprzedaży, siatki połączeń i cargo. Prywatnie jest pasjonatem lotnictwa, ale również klasycznej motoryzacji. Jest ojcem
dwóch synów – też zapalonych miłośników samolotów i dalekich podróży.
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„Odpowiedzialność agenta – czy adresatem
reklamacji jest zawsze touroperator?”
MACIEJ SCHÖNTHALER, RADCA PRAWNY,
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ SCHÖNTHALER
1. Ogólna zasada – za imprezę turystyczną odpowiada organizator.
2. Relacja organizator a agent turystyczny na gruncie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz Kodeksu
cywilnego.
3. Kiedy Agent turystyczny może ponosić odpowiedzialność
wobec klienta?
4. Jakie mogą być relacje prawne pomiędzy agentem turystycznym, a organizatorem w sytuacji skierowania przez klienta
żądań na drogę postępowania sądowego?
5. W jakich sytuacjach agent turystyczny może zostać pozwany
do sądu?
6. Czy organizator, który zostanie pozwany może wezwać do
udziału w sprawie agenta turystycznego?
7. Czy agent może ponosić odpowiedzialność wobec organizatora?
Odpowiedzialność za kształt, cenę i przebieg imprezy turystycznej w całości ponosi organizator. Agent turystyczny pełni
rolę pośrednika w sprzedaży usług i, o ile dopełni obowiązków
prawidłowego zarezerwowania wyjazdu, w świetle prawa jego
rola w procesie obsługi klienta na tym się kończy. Oczywiście
dobry handlowiec wie, że należy zapewnić usługę posprzedażową, ten obowiązek nie wynika jednak z przepisów prawa, a
z zasad marketingowych. Ponieważ umowa o wykonanie usługi
turystycznej zawierana jest de facto między klientem a touroperatorem, to ewentualne reklamacje wynikające z niedopełnienia warunków umowy kierowane są bezpośrednio do niego.
W większości przypadków reklamacje rozpatrywane są na po-

Maciej Schönthaler absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 1999 roku ukończył aplikację radcowską
w Warszawie i zdał egzamin radcowski. W grudniu
1999 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie. Od początku
2000 roku wykonuje zawód radcy prawnego w

ziomie komunikacji między klientem
a touroperatorem, zdarza się jednak, że konflikt się zaostrza,
a wtedy sprawa oddawana jest do sądu. I choć pozwanym jest
zazwyczaj organizator, praktyka pokazuje, że czasem obok
niego w sądzie staje agent. Czy jest to zasadne? Jak to zwykle
bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Zgodnie z zapisami umowy
agencyjnej pracownik biura podróży ma np. obowiązek poinformować turystę o obowiązujących przepisach wjazdowych
(m.in. o konieczności posiadania wizy, długości ważności paszportu), występujących zagrożeniach (np. zamieszki polityczne,
rekomendacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Jeśli nie dopełni swojego obowiązku w tych aspektach, a klient z tego powodu nie będzie mógł zrealizować wyjazdu, agent turystyczny
stanie się osobą współodpowiedzialną. W takim przypadku
może okazać się, że będzie musiał nawet partycypować w
kosztach odszkodowania. Zdarzają się też sytuacje, kiedy
trudno jednoznacznie rozsądzić, czy reklamacja powinna być w
całości skierowana do touroperatora, czy może po części wina
leży po stronie agencyjnego biura podróży. Wtedy rekomendowanym rozwiązaniem jest przejęcie przez agenta części odpowiedzialności.
Odpowiedzialność agenta turystycznego nie kończy się na
sprzedaży wakacji. Trzeba pamiętać, że choć to touroperator
organizuje wyjazd, agent ma być profesjonalistą, który doradza
we wszystkich aspektach związanych z wyjazdem. Jeśli na tym
etapie dojdzie do zaniechań, klient będzie mógł dochodzić
swoich praw także od niego.

formie indywidualnej kancelarii radcowskiej. Od samego początku zajmuje się obsługą obrotu gospodarczego, w tym m.in. branży turystycznej.

REKLAMACJE
Ponieważ umowa o wykonanie usługi turystycznej zawierana jest de
facto między klientem
a touroperatorem, to
ewentualne reklamacje
wynikające z niedopełnienia warunków umowy
kierowane są bezpośrednio do niego.
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Czy internet oznacza koniec
agentów turystycznych?
Unikatowe produkty określają perspektywę
PROF. MAGDALENA KACHNIEWSKA

POLACY
DOPIERO OSWAJAJĄ
SIĘ Z SIECIĄ
Paradoksalnie obecność
internetu na razie okazuje
się pomocna dla istnienia
samych agentów. Ponieważ Polacy dopiero oswajają się z siecią i nie
wykorzystują jej w takim
stopniu jak zachodni sąsiedzi, nie nabrali do niej
jeszcze na tyle zaufania,
by móc całkowicie odciąć
się od tradycyjnego kanału nabywania produktów turystycznych.

Zmiany w sposobie dystrybucji produktów turystycznych zagroziły stabilnej dotąd pozycji pośredników będących łącznikami między wytwórcami usług a klientami. W związku z
rozwojem internetu muszą oni znaleźć nowy sposób funkcjonowania na rynku.
Dzięki posiadanej wiedzy i kontaktom, pośrednicy byli praktycznie jedynym ogniwem łączącym producentów usług turystycznych
i klientów. Dzięki nim konsumenci mogli zaoszczędzić czas na samodzielne poszukiwanie wytwórców usług, wyeliminować poczucie niepewności związane z nabywaniem świadczeń. Przede
wszystkim zyskiwali komfort, mogąc powierzyć organizację wyjazdu specjalistom. Sytuacja zmieniła się wraz z upowszechnieniem się internetu.
Nowoczesne wyszukiwarki, portale rezerwacyjne czy społecznościowe, fora, przejęły w dużej mierze funkcje realizowane dotychczas przez pośredników. Do tej pory klient dzięki sieci mógł
zdobyć wiedzę o interesujących go kierunkach, ofercie producentów usług turystycznych, opiniach na ich temat. Wreszcie miał
możliwość samodzielnie zakupić poszczególne usługi bezpośrednio od hotelu czy przewoźnika, tym samym tworząc wycieczkę
dostosowaną do własnych potrzeb. To przesądziło o zaprzestaniu traktowania pośrednika, jako elementu niezbędnego do realizacji swoich potrzeb wyjazdowych.
Zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów poskutkowały
koniecznością nakreślenia nowych form współpracy między touroperatorami a agentami. O ile istnienie pierwszych wciąż jest uzasadnione, o tyle istnienie tych drugich, będących w większości
już tylko pośrednikami w sprzedaży tych produktów, stanęło pod
znakiem zapytania. Touroperatorzy poszukując redukcji kosztów
na coraz bardziej wymagającym rynku, o ile nie zrywają współpracy z agentami, zaniżają ich prowizje, co w oczywisty sposób
odbija się na rentowności biur agencyjnych. Jak zaznacza prof.
dr hab. Magdalena Kachniewska z Katedry Turystyki SGH w Warszawie, w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnia rentowność agen-
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cji turystycznych w Europie spadła o 48 proc. Czynnik ludzki wciąż
ważny
Paradoksalnie obecność internetu na razie okazuje się pomocna dla istnienia samych agentów. Ponieważ Polacy dopiero oswajają się z siecią i nie wykorzystują jej w takim stopniu jak zachodni
sąsiedzi, nie nabrali do niej jeszcze na tyle zaufania, by móc całkowicie odciąć się od tradycyjnego kanału nabywania produktów turystycznych. Wielu konsumentów do agencji turystycznych
prowadzi właśnie obawa przed zmianą sposobu nabywania produktów i usług, wirtualnym charakterem procesu nabywania produktów turystycznych przez internet, a przede wszystkim brak
kontaktu z człowiekiem, który był do tej pory autorytetem w tym
względzie. Prof. Kachniewska przewiduje, że agenci będą na rynku funkcjonowali tak długo, jak długo Polacy trzymać się będą starych przyzwyczajeń. – Jeśli klient znajduje w agencji turystycznej
korzyść, np. lubi porozmawiać ze sprzedawcą albo wierzy, że omijając sprzedaż wirtualną, nie będzie narażony na żadne niespodzianki w czasie wakacji, będzie gotów ponosić koszt usługi
pośrednictwa – uważa ekspertka.
Oswojenie się z nowymi technologiami to jednak kwestia czasu. Jaka jest przyszłość agentów? Wąskie grono pośredników będzie miało zapewne szansę na kontynuowanie swojej działalności.
Pewnym rozwiązaniem jest też przejście agentów do sprzedaży w
sieci, choć, jak zaznacza prof. Kachniewska, to był dobry pomysł
kilka lat temu. Agencje wirtualne, które wtedy powstały, okrzepły
już na rynku, wypracowały markę, opanowały kontakty z touroperatorami i producentami usług cząstkowych. Wchodzenie dzisiaj na ten sam rynek to tylko przeniesienie problemu ze świata
realnego do internetu. – Istotne jest znalezienie takiej wartości dodanej, której nikt jeszcze nie dostarcza. Szansą jest stworzenie nowej oferty i nowych usług, które nie będą kopią stosowanych
rozwiązań – podsumowuje prof. Kachniewska. I dodaje: – To właśnie przejaw przedsiębiorczości i innowacyjności, za które rynek
wypłaca premię.
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prof. SGH, dr hab. Magdalena Kachniewska – pracownik Katedry Turystyki, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekan
Studium Magisterskiego SGH i wykładowca na Podyplomowym
Studium Menedżerów Turystyki. Zawodowo, naukowo i prywatnie uzależniona od turystyki. Praktyczne doświadczenia w branży
turystycznej zaczęła gromadzić jako pilot biur podróży (Orbis, Almatur, ATAS), a następnie pracownik wszystkich szczebli zarządzania w branży hotelarskiej. Do końca czerwca 2009 r. prezes
zarządu spółki Efekt Hotele S.A oraz dyrektor generalny hoteli
Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie. W latach 20112012 – członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządza-

jącego hotelami Król Kazimierz, Hotel Łeba, Hotel Masuria i Hotel Millenium. Od 12
lat doradca i trener przedsiębiorstw branży turystycznej, konsultant na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Autorka i współautorka licznych ekspertyz dotyczących branży turystycznej w Polsce, realizowanych na zlecenie
Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyk i (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Instytutu Turystyki oraz Głównego
Urzędu Statystycznego. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek: „Zarządzanie jakością usług turystycznych”,„Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego”, „Jak odnieść sukces w
turystyce”.„Rynek Turystyczny” Tłumacz poradników dla branży turystycznej (m.
.in.„Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach”).
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Jak rozliczać sprzedaż usług turystycznych?
Od stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe.
Vat od marży w teorii i praktyce
JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA

WERYFIKACJA
KONTRAHENTÓW
Sądy w świetle nowych
przepisów zwracają
szczególną uwagę na weryfikację kontrahentów.
– Nie chodzi o wykazanie, że nie wiedzieliśmy,
że jakiś podmiot był
oszustem, tylko o udowodnienie, że nie mogliśmy tego wiedzieć –
wyjaśnia Zając-Wysocka.

Wraz z początkiem roku wejdą w życie zmiany w rozliczaniu
podatku VAT. Znowelizowana ustawa nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, które wymagają odpowiedniego przygotowania. – Od stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja jeśli chodzi o VAT.
Zasadniczej zmianie ulegnie moment powstania obowiązku podatkowego – zapowiada Justyna Zając-Wysocka, członek zarządu
i dyrektor departamentu doradztwa podatkowego w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Zmiany będą dotyczyły
wszystkich podatników, także tych rozliczających się na zasadzie
VAT marży. Obowiązek podatkowy będzie teraz powstawał
z chwilą wykonania usługi, a nie wystawienia faktury jak dotychczas. – Faktura nie znika, ale już nie wpływa na to, kiedy należy zapłacić VAT. Od stycznia w niektórych wypadkach będzie aż 75 dni
na wystawienie faktury – mówi Zając-Wysocka. I dodaje: – Trzeba się zastanowić, kiedy usługa jest wykonana i skończona – bo
wtedy następuje obowiązek podatkowy. Jak zatem należy się przygotować do zmian? – Pierwsza rzecz to modyfikacja systemów
księgowych, druga rzecz to jest kwestia fakturowania – wylicza
Justyna Zając-Wysocka.
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Pewne zmiany w fakturowaniu już weszły w życie w styczniu
br. Znowelizowana ustawa o VAT wprowadziła wówczas tzw.
kontrolę biznesową, którą musi stosować każdy, nieważne czy
organizator, czy pośrednik. – Do każdej faktury trzeba mieć
„podkładkę”, dowód, jak dana usługa wygląda. Może to być
umowa, wymiana mejli i jakiekolwiek inne protokoły – tłumaczy
Zając-Wysocka.
Sądy w świetle nowych przepisów zwracają szczególną uwagę
na weryfikację kontrahentów. Podatnik musi zweryfikować
wszystkie dane kontrahenta: nazwę, NIP, skróty itp. – Nie chodzi
o wykazanie, że nie wiedzieliśmy, że jakiś podmiot był oszustem,
tylko o udowodnienie, że nie mogliśmy tego wiedzieć – wyjaśnia
Zając-Wysocka. W praktyce jednak taka weryfikacja jest skomplikowana i czasochłonna. – To jest wykonalne, tylko pytanie, jakim
kosztem i po co? Biurokracja podatkowa postępuje – stwierdza
ekspertka. Warto więc odpowiednio szybko dostosować swoją
księgowość do rosnących wymogów.
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Justyna Zając-Wysocka, członek zarządu oraz
dyrektor departamentu doradztwa podatkowego
Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych,
radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka
w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych ﬁrm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie

doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji
eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.
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Facebook – gdzieś pomiędzy
sprzedażą a obsługą klienta
Internauta musi komunikować się z marką
BARTŁOMIEJ RAK
Zakładając fanpage na Facebooku, warto pamiętać, że aby przyciągnął on nowych klientów i wpłynął na wzrost sprzedaży produktów, musi by odpowiednio prowadzony i zarządzany.
Na obecność w mediach społecznosciowych decyduje się aż 62
proc. firm – wynika z raportu Deloitte „Biznes społecznościowy
– nowa era w komunikacji biznesowej”. Jeśli jednak liczą, że dzięki temu uda im się polepszyć wyniki sprzedażowe i zyskać popularność są w błędzie.
Kluczem do sukcesu jest paradoksalnie nie tyle dotarcie ze swoją ofertą do jak największej liczby użytkowników Facebooka, ale
silne zaistnienie w świadomości jak największej liczby tzw. zaangażowanych użytkowników tego medium. Mowa o takich internautach, którzy nie tylko lubią fanpage danej marki, ale
jednocześnie aktywnie uczestniczą w moderowaniu jej profilu.
Oczywiście w tym wypadku im większa jest społeczność skupiona wokół danego fanpage’a, tym bardziej rośnie szansa na pozyskanie dużej grupy użytkowników zaangażowanych.
Według Bartłomieja Raka, wiceprezesa Socjomanii.pl, wszystko
sprowadza się więc do tego, by umiejętnie skłonić do jeszcze
większego zaangażowania się w życie fanpage’u tych, którzy na
nim są i się udzielają. To oni wpływają na zasięg postów publikowanych przez autorów profilu, a przez to budują jego popular-
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ność: – Aby dojść do magicznego słowa „sprzedaż”, trzeba po
pierwsze zbudować zasięg, tj. pozyskać konkretnych fanów. Po
drugie pozyskaną społeczność zaangażować w komunikację z
marką. Po trzecie zbudować więź tejże grupy z danym podmiotem – wymienia Rak. I dodaje: – Dopiero po przeprowadzeniu
tych działań można spodziewać się akcji ze strony konsumenta.
Jak tego dokonać? Obecnie łatwo jest pozyskać użytkowników,
którzy polubią profil, ale już nieco trudniej podtrzymać ich zainteresowanie fanpage'em i nakłonić do aktywności. Kiedyś wystarczyło regularnie zasilać profil wpisami. Dzisiaj, kiedy każdy
użytkownik ma przeciętnie około dwustu znajomych, a każdy z
nich publikuje średnio dwa wpisy dziennie, wymaga to więcej pracy. Bartłomiej Rak radzi, by poznać swoich fanów, ich hobby, plany. Następnym krokiem jest dopasowanie treści wpisów do ich
zainteresowań. – Warto się specjalizować, a nie raczyć użytkowników naszego fanpage'a treściami przeznaczonymi dla wszystkich, czyli de facto dla nikogo. Rośnie wtedy szansa na stworzenie
społeczności na naszym profilu, która nie będzie tylko czytała wpisów, ale i sama je generowała – mówi specjalista. Bez względu jednak na to, jaką formę kontaktowania się z fanami zastosujemy,
naczelną zasadą jest, by stale się z nimi komunikować – fan zaniedbany to fan, który jest łatwym łupem dla konkurencji.

SILNE
ZAISTNIENIE
W ŚWIADOMOŚCI
Kluczem do sukcesu jest
paradoksalnie nie tyle
dotarcie ze swoją ofertą
do jak największej
liczby użytkowników
Facebooka, ale silne
zaistnienie w świadomości jak największej liczby
tzw. zaangażowanych
użytkowników tego
medium.
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Bartłomiej Rak, wiceprezes Socjomania Sp. z o.o.
Ukończył Informatykę Stosowaną na UJ i Marketing Internetowy na SGH. Karierę rozpoczął
w zespole ds. internetu ING Banku Śląskiego. Następnie zajmował się wirtualnym światem Second
Life oraz tworzył agencję interaktywną Someday
Interactive. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami internetowymi i social media. Współprowadzi

dom konsultingowy Socjomania Sp. z o.o., w ramach którego tworzy
strategie i edukuje z zakresu działań w internecie. Wśród uczestników
szkoleń Socjomanii pojawili się przedstawiciele takich marek jak: PKP
Energetyka, Ringier Axel Springer, Ministerstwo Gospodarki, WOŚP
czy UM Gdynia. Prowadzi zajęcia z mediów społecznościowych na
Akademii Leona Koźmińskiego, AGH, WSE oraz WSB. Autor artykułów o social media marketingu, które ukazały się w „Marketingu
w Praktyce”, „Hotelarzu”, „Marketerze+ oraz Magazynie Spectrum”.
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Problemy z wizerunkiem w mediach?
Poznaj dziesięć żelaznych zasad
postępowania z dziennikarzem
Z dziennikarzem warto żyć w zgodzie
MAGDALENA GRABARCZYK-TOKAJ
Choć turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, jej wizerunek w mediach pozostawia wiele do życzenia. Media mogą pomóc ocieplić image
turystyki. Potrzebna jest tylko wola biur podróży i ich pracowników do nawiązania trwałych relacji z rzedstawicielami świata mediów.
O turystyce w prasie, telewizji czy internecie głośno jest zazwyczaj przy okazji bankructw biur podróży czy upadków
przewoźników. Taki wizerunek osłabia zaufanie klientów do
przedstawicieli branży i w konsekwencji może skutkować
mniejszymi obrotami w biurach podróży. Warto postarać się o
dobrą prasę. Jak przekonuje Magdalena Grabarczyk-Tokaj, kierownik ds. badań i rozwoju z Instytutu Monitorowania Mediów,
wystarczy trzymać się kilku zasad postępowania z dziennikarzami, by zyskał na tym zarówno cały sektor, jak i pojedyncze
biura. Kluczem do poprawy wizerunku jest po pierwsze rozpoznanie tego, co i kto o branży turystycznej publikuje, w jakim
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kontekście pojawiają się takie materiały, wreszcie jaka jest reakcja przedstawicieli branży. Nie można zapominać o mediach
społecznościowych, które w coraz szerszym wymiarze kreują
gusta klientów. Monitorowanie publikowanych w sieci treści
na temat biura pozwoli na lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań potencjalnych klientów. W walce o dobry image turystyki nie można zapominać o dziennikarzach. To od nich
bowiem zależy to, jak branża zostanie przedstawiona opinii
publicznej. Warto więc dbać o dobre kontakty z nimi, które nie
będą polegały tylko na informowaniu o inicjatywach biura.
Przede wszystkim chodzi o to, by serwowane im treści były
newsowe, interesujące, merytoryczne, poparte danymi i opiniami ekspertów. W wypadku sytuacji kryzysowych Grabarczyk-Tokaj radzi zaś, by mieć przygotowany tzw. manual
postępowania. Wskazywałby on, kto i w jakim zakresie przekazuje przedstawicielom mediów komentarze i informacje dotyczące problematycznej kwestii.

MEDIA MOGĄ
POMÓC OCIEPLIĆ
IMAGE TURYSTYKI
Kluczem do poprawy
wizerunku jest po
pierwsze rozpoznanie
tego, co i kto o branży
turystycznej publikuje,
w jakim kontekście pojawiają się takie materiały,
wreszcie jaka jest reakcja
przedstawicieli branży.
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Magdalena Grabarczyk-Tokaj, socjolog cyfrowy
i analityk mediów, kierownik ds. rozwoju badań w
Instytucie Monitorowania Mediów. W badaniach
mediów od 14 lat, w analizach mediów na potrzeby
PR – od niemal dekady. Od kilku lat koncentruje się
na edukacji związanej z całościowym mierzeniem
efektów działań komunikacyjnych: prowadzi z tego
zakresu szkolenia, zajęcia dla studentów i wykłady
na konferencjach branżowych. Autorka opracowań

i artykułów z dziedziny analiz mediów i ich konwergencji. Prowadziła
projekty badawcze z zakresu analiz wizerunku i efektów PR w mediach dla m.in. Coca-Cola, PKN Orlen, Kompanii Piwowarskiej, Bayer,
Michelin. W Instytucie Monitorowania Mediów zajmuje się projektami
z zakresu ewaluacji efektów działań PR w mediach oraz analizami procesów komunikacyjnych w social media. Naukowo związana
z SWPS, gdzie doktoryzuje się w zakresie prosumpcji i big data society.
Wykładowca Akademii PRoto. Prowadzi również szkolenia otwarte w
zakresie mierzenia efektów działań PR.
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Trendy w turystyce
Klient coraz bardziej samodzielny
TOMASZ BERDOWSKI
Pośrednicy i touroperatorzy, którzy chcą nadal wykonywać swój
zawód, muszą na nowo zdefiniować swoje cele i zadania. Czasy,
kiedy wyjazd za granicę był dobrem luksusowym, a działalność
biura podróży opierała się na telefonach i faksach, już dawno minęły. Dzisiaj, dzięki przemianom gospodarczym, politycznym, a
przede wszystkim technologicznym, rynek usług turystycznych
podlega nieustającym przeobrażeniom. Aby na nim pozostać trzeba umiejętnie wykorzystywać nowe trendy, rozumieć ich przyczyny, następstwa, a co najważniejsze, natychmiastowo na nie
reagować.
Do czynników, które w największym stopniu zaważyły na obecnym kształcie turystyki, zaliczyć należy upowszechnienie się internetu i nowoczesnych technologii. Dzięki temu usprawniono
proces sprzedaży poprzez wprowadzenie dystrybucji online, ale i
otworzono przed klientami dostęp do wiedzy zarezerwowanej
dotychczas wyłącznie dla agentów i touroperatorów. Uniezależnili się oni od tych podmiotów na rynku, samodzielnie organizując
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wyjazdy, co z kolei przełożyło się na zachwianie dotychczasowej
wysokiej pozycji, jaką mieli w tym względzie agenci i touroperatorzy. Jak przewiduje Tomasz Berdowski, prezes i menedżer MerlinX, internet nadal będzie miał decydujący wpływ na zachowania
klientów. – Przybywać będzie osób, które samodzielnie organizują sobie wypoczynek. I w tym celu korzystają z pomocy portali
bookingowych – zauważa Berdowski. I dodaje: – Znacznie wzrośnie także liczba portali opiniotwórczych.
Natomiast touroperatorzy i agenci będą dla siebie coraz większą konkurencją. O zainteresowanie turystów zabiegać będą też
linie niskokosztowe, które poszerzą portfolio swoich usług o dynamiczne pakietowanie. W tak zmienionych warunkach przedstawiciele biur podróży powinni postawić na elastyczność, a także
liczyć się z koniecznością poszerzenia oferowanych przez siebie
produktów o dynamic packaging. Niezbędne wydaje się także nawiązanie głębszej relacji z mediami społecznościowymi.

PORTALE
OPINIOTWÓRCZE
– Przybywać będzie osób,
które samodzielnie organizują sobie wypoczynek.
I w tym celu korzystają
z pomocy portali bookingowych – zauważa
Berdowski. I dodaje:
– Znacznie wzrośnie
także liczba portali
opiniotwórczych.
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Tomasz Berdowski, założyciel, prezes i menadżer ﬁrmy MerlinX – Elektroniczne Systemy
Sprzedaży Sp. z o. o., która znana jest na polskim
rynku jako marka sygnująca czołowy system rezerwacyjny i porównywarkę cen. Pionier wielu
rozwiązań technologicznych spełniających wymagania nowoczesnych biur podróży, związany
z branżą turystyczną od 18 lat.
Wieloletnie doświadczenie we wczesnych etapach kariery zawodowej zdobywał jako programista w niemieckich
ﬁrmach specjalizujących się w turystyce. W roku 1994 założył
ﬁrmę Victor GmbH, która stworzyła profesjonalne oprogramowanie dla polskich i niemieckich touroperatorów organizujących
wycieczki lotnicze, autokarowe i z dojazdem własnym. Dzięki
sukcesowi produktu zdobył szerokie doświadczenie w różnych ob-

szarach turystyki, które w roku 2001 zaowocowało powstaniem
ﬁrmy Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp z o.o. znanej pod
nazwą MerlinX oraz wypuszczeniem na rynek pierwszej wersji
wielofunkcyjnego systemu rezerwacyjnego MerlinX i wyszukiwarki
internetowej IBE MerlinX&EasyPax. Od tego czasu jako prezes
zarządu kieruje ﬁrmą, realizuje i prowadzi liczne projekty związane
z systemem rezerwacyjnym i marką MerlinX.
Współpracuje z ponad 2,5 tys. biur podróży i agencji turystycznych
oraz ponad 150 touroperatorami dostępnymi on-line, a od wielu lat
klientami MerlinX w Polsce są między innymi takie ﬁrmy jak: Itaka,
Travelplanet, wakacje.pl czy HolidayCheck. Jest również akcjonariuszem ﬁrm na Litwie i w Rumunii, które rozpowszechniają system rezerwacyjny na lokalnych rynkach oraz posiada udziały w ﬁrmie Sabre
Vacations reprezentującej MerlinX na włoskim rynku turystycznym.
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DEBATA

Z internetem muszą konkurować
zarówno agenci, jak i touroperatorzy
Różnorodna oferta ratunkiem dla agenta
Goście II Forum Agentów Biur Podróży rozmawiali o sytuacji na rynku usług turystycznych w mijającym roku.
A upłynął on pod znakiem coraz trudniejszych warunków biznesowych, które zmusiły organizatorów do podjęcia
kontrowersyjnych decyzji. Często uderzających w agentów.

Marzena German: Gdyby dzisiaj znalazł się Pan na miejscu
agentów, co by Pan im doradził?
Marek Andryszak, prezes TUI Poland: Starałbym się ograniczać koszty i rozszerzać biznes. Pracując w mniejszym mieście,
ze starszymi klientami, gdzie afiliacja do internetu jest dużo mniejsza, dbam o moją grupę. Wyłączam MerlinaX i zaczynam doradzać na podstawie produktu, a nie ceny. Uczę się 17 systemów,
umiem je obsługiwać, znam produkty. Ograniczam się do 25 hoteli, ale za to znam je od A do Z. Wiem wtedy nawet w jakim garnku gotuje kucharz. Wszystkie decyzje, jakie podejmuję, są też
wówczas zależne od lokalizacji biura, czy mieści się ono w dzielnicy biurowej, jak Mokotów, czy w „sypialnianej”, jak Wilanów.
Zwracam też uwagę, czy moimi klientami są wtedy ludzie młodzi, czy osoby starsze.
MG: Czy biura agencyjne powinny opierać swoje portfolio tylko na ofertach touroperatorów?
Remigiusz Talarek, wiceprezes zarządu Rainbow Tours:
Nie. Mamy sporą sieć sprzedaży własnej i nawet w swoich biurach staramy się sprzedawać coś więcej niż tylko produkty z naszej oferty, np. prowadzimy sprzedaż biletów lotniczych,
autokarowych, parkingów, ubezpieczeń, kart telefonicznych. Przygotowujemy też indywidualne pakiety dla każdego klienta. Nie
można opierać się tylko i wyłącznie na katalogu.

MG: Poszerzenie portfolio jest także możliwe dzięki internetowi. W strategii Thomasa Cooka zostało zapisane, że sprzedaż
przez internet powinna zostać zwiększona o 40–50 proc. w zależności od rynku, na który funkcjonuje touroperator należący do
grupy. Według części ekspertów nie oznacza to eliminacji kanału
agencyjnego. Jak zatem agenci powinni dostosować swój biznes do
nowych trendów?
Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Polska: Thomas Cook zrobił badanie wśród 18 tys. klientów. Wynikło z niego, że
klienci preferują pakiet sun & beach, i jest to najbardziej popularny towar. To w nim, a nie dynamicznym pakietowaniu, widać największe wzrosty. Nie we wszystkich sytuacjach nowe technologie
mogą nam wystarczyć lub nas zaspokoić. Ludzie są bowiem zadowoleni, kiedy ktoś ich obsługuje. Dotyczy to zarówno wizyty w
restauracji (chociaż można sobie ugotować coś w domu), u fryzjera (choć można samemu się strzyc), jak i w biurze turystycznym.
Nie grozi nam – agentom i touroperatorom – zagłada z powodu
internetu. Profesjonalizm zawsze się obroni. Jeszcze długo będzie
się liczył kontakt człowieka z człowiekiem. Można uprawić seks z
tabletem, ale ja wolę w realu.
MG: A jednak Thomas Cook otwarcie przyznaje, że stawia na
internet.
KP: Potwierdzam, że celem Thomasa Cooka jest minimum 50

KRZYSZTOF
PIĄTEK
Nie we wszystkich sytuacjach nowe technologie
mogą nam wystarczyć
lub nas zaspokoić. Ludzie
są bowiem zadowoleni,
kiedy ktoś ich obsługuje.
Dotyczy to zarówno wizyty
w restauracji (chociaż
można sobie ugotować coś
w domu), u fryzjera (choć
można samemu się strzyc),
jak i w biurze turystycznym.
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proc. sprzedaży online. Wszyscy wierzą w internet, ale też przyznają, że rozwija się on nie talk, jak się spodziewali. Nie zachłysnęliśmy się tym jeszcze. Poza tym technologiom powinna
towarzyszyć infrastruktura. Blisko 50 proc. Polaków żyje na wsi,
gdzie nie ma dostępu do szybkiego internetu i jeszcze długo pewnie go nie będzie. Reasumując, będziemy dążyli do takiego poziomu, by sprzedaż w kanale dystrybucji online także rosła.
MG: Internet to także tanie linie lotnicze. Czy touroperatorzy
powinni z nimi konkurować, czy raczej współpracować?
Janusz Śmigielski, wiceprezes zarządu Grecos Holiday:
Tanie linie lotnicze to rzeczywistość, która istnieje obok nas. Przy
wzrostach Ryanaira i Wizz Aira musimy to dostrzegać. Trzeba mieć
też świadomość, że polityka przewoźników lowcostowych, ścinanie kosztów, wybieranie lotnisk tanich, prowadzi do tego, że
faktycznie nie są wybierane porty atrakcyjne dla touroperatorów.
Oczywiście mamy przykłady, że tanie linie wchodzą na atrakcyjne

MAREK
ANDRYSZAK
Na Grouponie klienci
szukają okazji. A jeśli
chcemy im taką stworzyć,
to róbmy to na swoim portalu, a nie na cudzym. Nie
po to mamy przecież
własną markę.

destynacje. Jednak w wypadku atrakcyjnych portów robią to incydentalnie. Na razie jednak, mimo że ich konkurencyjność wzrasta,
to tradycyjna turystyka pakietowa będzie się trzymała i będzie
wzrastała. Każdy z nas musi to jednak widzieć i jakoś planować
współistnienie z tymi liniami.
MG: A jak to tematu tego współistnienia podchodzi Grecos?
JŚ: Na razie nie planujemy biznesu z tanimi liniami lotniczymi.
Aczkolwiek jakieś zagrożenie dla turystyki pakietowej na pewno
istnieje.
MG: Pozostając jeszcze przy kwestii tanich linii lotniczych, spróbujmy ocenić wejście na rynek Wizz Tours. W jakim stopniu pojawienie się tego typu firm jest zagrożeniem dla touroperatorów?
Grzegorz Płókarz, prezes Ecco Holiday: Konserwatyzm w
myśleniu jest cenny, a zasady są ważne, ale świat się zmienia. Jeśli Wizz Tour przez trzy lata nabierze doświadczenia, będzie wyraźnym zagrożeniem dla touroperatorów. Szczególnie jeśli
organizatorzy nie zaczną dywersyfikować swoich ryzyk poprzez
poszerzanie zakresu produktów, przy wykorzystaniu narzędzi,
które my jako touroperatorzy posiadamy. Widać potrzebę prawdziwego partnerstwa między touroperatorem a agentem. Trzeba
stać się wytwórcą pewnych usług i po części gotowych pakietów
do sprzedaży, a po części stworzyć coś szytego na miarę dla klienta.
MG: Ecco Holiday ograniczyło ryzyko, m.in. program czarterowy. Czy nie obawia się Pan, że daliście dobry przykład agentom,
że można stać się takim małym touroperatorem? W końcu mogą
oni sami tworzyć pakiety, nie nazywając ich pakietami w rozumieniu ustawy.
GP: By dokonać tego co my, nie wystarczyło mieć pomysłu.
Niezbędne były pieniądze i zaplecze. Nie wszystkich na to stać.
Poza tym wierzę, zdrowa konkurencja o jakość produktu się opłaci nam wszystkim. Do tej pory tak nie rywalizowaliśmy i do czego nas to doprowadziło?
MG: Internet to także portale sprzedaży grupowej, które u agentów budzą duże emocje, a ze strony OSAT-u sprzeciw. Dlaczego
nie mogą one być traktowane jako kolejne biura internetowe?
Artur Grocholski, prezes OSAT: Groupon kojarzy się z zakupami tańszymi. Oznacza to, że klient wyobraża sobie, iż tę sa-

mą wycieczkę do Paryża, którą kupiłby u mnie, w Grouponie kupi taniej. W takim razie jaki jest interes touroperatora, żeby oddać
tę imprezę do sprzedaży na Grouponie, kiedy podział środków
jest zupełnie inny niż u agenta? Jako OSAT uważamy, że po tylu
latach wspierania się jako agenci i touroperatorzy, wymagałoby
uczciwości i sprzedaży oferty, którą wytwarzają organizatorzy, albo przez kanał agencyjny, albo biura internetowe. Warunek jest
jeden, taka sama cena we wszystkich kanałach dystrybucji.
MG: A co w sytuacji, kiedy ta cena jest taka sama?
AG: W dzisiejszych czasach obsługa posprzedażowa klienta wymaga od nas dużo czasu na przygotowanie dokumentów itd. Robimy to za te same pieniądze, które mieliśmy wcześniej. Po drugie
agenci nie mają czasu na kontrolowanie Groupona, a nie jesteśmy
pewni, czy cena jest u wszystkich zawsze taka sama.
MG: TUI było obecne na Grouponie. Czy rzeczywiście ten kanał sprzedaży w Polsce ma rację bytu z punktu widzenia touroperatora i są dalsze plany TUI w tym zakresie?
MA: Faktycznie jakieś dwa, trzy lata temu byliśmy na Grouponie i ponieśliśmy tam porażkę. Wycofaliśmy się. Na tym portalu
klienci szukają okazji. A jeśli chcemy im taką stworzyć, to róbmy
to na swoim portalu, a nie na cudzym. Nie po to mamy przecież
własną markę. Z drugiej strony niejasne jest dlaczego ktokolwiek
miałby to regulować. Jeśli touroperator chce zapłacić 25 proc. prowizji i obniżyć cenę jeszcze o 10 proc., i twierdzi, że to mu się
opłaca, to dajmy mu to robić. Myślę, że po miesiącu sprzedaży tego touroperatora już nie będzie. Tu nie potrzeba regulacji – rynek
reguluje wszystko sam.
MG: Grecos w tym roku obsłużył 93 tys. klientów, w 2012 r.
było ich 57 tys. To wzrost o ponad 60 proc. Jak się pozyskuje nowego klienta?
JŚ: Nie jest tajemnicą, że potężna część sprzedaży odbywa się
przez kanał agencyjny, stąd to pytanie do agentów. My cały czas
pracujemy nad wizerunkiem, budowaniem marki. Myślę, że nasza oferta jest dobrze postrzegana i stąd te wyniki. Wśród biur
agencyjnych mamy dobrą opinię. Przede wszystkim jednak liczy się
marketing.
MG: Czy stowarzyszenia nie powinny wspomagać branży w pozyskiwaniu nowych klientów, w przekonywaniu ich do wyjeżdżania z biurami podróży?
KP: Taka jest m.in. nasza rola, w popularyzowaniu działalności
touroperatorów, w przekonywaniu klientów i pokazywaniu korzyści wynikających z korzystania z oferty biur podróży. I takim
podstawowym przekazem jest informacja bazująca na dyrektywie
unijnej, obejmującej szczególną ochroną klientów biur podróży.
To jest podstawowy przekaz, który z trudem, ale dociera do konsumentów, że to właśnie oni, korzystając z usług zarejestrowanych organizatorów, są objęci ochroną. Polega ona na
sprowadzeniu ich do kraju, gdyby np. touroperator zbankrutował.
To zadanie staramy się realizować poprzez kontakt z mediami czy
w pracach nad funduszem.
MG: Czy związek planuje przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, jak robią Niemcy?
KP: Kampanie wymagają ogromnych nakładów. Skromna, lowcostowa organizacja samorządowa nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby zaistnieć z wizerunkową kampanią w mediach.
Natomiast członkowie PZOT wydają miliony na tworzenie wizerunku własnych firm, a przy okazji i całej branży.

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM AGENTÓW BIUR PODRÓŻY | 31

MG: Często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy touroperatorzy nie chcą podpisywać nowych umów agencyjnych albo rozwiązują umowy z istniejącymi punktami ze względu na ochronę biur
własnych. Czy touroperatorzy powinni bronić zewnętrzną sieć
sprzedaży poprzez własne działania, czy ostatecznie to nie ma znaczenia?
RT: Od lat staramy się wybierać najlepsze punkty, które sprzedają naszą ofertę i co roku rozwiązujemy pewną ilość umów z
agentami, którzy nie spełniają naszych wymagań sprzedażowych.
Podpisujemy też oczywiście nowe umowy, przy czym rozwija się
nasza własna sieć i biura franczyzowe. Staramy się bronić własnych
biur i stałych agentów, których sprzedaż nas satysfakcjonuje. Wybierając nowych, szukamy takich lokalizacji, które nie są bezpośrednią konkurencją dla już istniejących punktów z naszą ofertą.
Od lat liczba tych punktów sprzedaży się nie zmienia, jest to ok.
1050 biur.
MG: Przy okazji rozmów o ograniczaniu sieci sprzedaży pojawia
się argument, że agenci nie wypracowują wymaganego obrotu,
który umożliwiałby współpracę z nimi. Jaki obrót roczny powinien osiągnąć agent, by opłacało się z nim współpracować?
MA: U nas nie chodzi o poziom obrotu, ale o spadki w obrocie.
Jeżeli biuro A miało w 2012 r. 500 tys. zł obrotu, a w 2013 r. tylko 250 tys. i wiemy, że jako TUI sprzedaliśmy rok do roku tyle samo, to coś jest wbrew trendowi. Nie jesteśmy zainteresowani

Marek Andryszak,
prezes TUI
Poland

Krzysztof Piątek,
prezes
Neckermann
Polska

Złoty Sponsor

tym, żeby poprzez naszą markę ściągać klientów do biura, w którym są później sprzedawane produkty innego operatora. Z takim
agentami rozwiązujemy umowy.
MG: Niezależnie od strategii TUI, jaki powinien być ten średni
obrót biura agencyjnego, żeby pozwolił na współpracę z touroperatorem?
MA: W lipcu tego toku najlepszy konsultant potrafił zrobić obrót 1 mln zł. Dokonał tego w ciągu jednego miesiąca. Połowa tego, co ta jedna osoba robi miesięcznie jako obrót roczny, jest
jakimś wskaźnikiem, który próbowałbym osiągnąć. Czyli obrót
rzędu pół miliona złotych rocznie. Poniżej tego poziomu nie jesteśmy już zainteresowani współpracą. Wyjątkiem może być małe miast.
RT: Ważne są też koszty współpracy. Proszę pamiętać, że my
wysyłały do agentów określoną liczbę katalogów. Przyjmijmy, że
jeden kosztuje ok. 4 zł. Przy stu katalogach to już 400 zł, plus koszty kuriera. Następnie ściąganie pieniędzy, czyli utrzymanie windykacji w firmie. Oceniamy agentów też przez pryzmat tego, że co
jakiś czas z niektórymi musimy się spotykać w sądzie, bo się nie
rozliczają. W związku z tym chcemy współpracować z agentami,
którzy sprzedają dużo naszych ofert, bo wtedy zarabiają. A jeśli
zarabiają, to są w stanie się z nami rozliczać. To normalne podejście biznesowe.
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