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Zgłoś się już dziś na najważniejsze
wydarzenie branżowe!
W tym roku, wzorem pierwszej edycji Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży, organizowanego przez redakcję Wiadomości Turystycznych, zapraszamy przedstawicieli biur agencyjnych i touroperatorów na spotkania z
praktykami z Polski i zagranicy. Głównymi tematami tegorocznej edycji będą: przyszłość sprzedaży biura agencyjnego w Europie, social media i nowe technologie w praktyce branży, techniki postępowania z klientem roszczeniowym i bezpieczeństwo umów z touroperatorem.

Czego możemy się spodziewać na europejskim rynku turystycznym w najbliższych latach? Na pytanie to odpowie
Gość specjalny Forum – Jürgen Büchy, prezes Niemieckiego Związku Turystycznego (DRV), najważniejszej niemieckiej organizacji branżowej.

Moderatorzy II Ogólnopolskiego Forum Agentów (m.in. prof. Magdalena Kachniewska SGH) przybliżą uczestnikom
skuteczne metody wykorzystania nowych mediów do celów biznesowych. Pamiętając o tym, że media społecznościowe to nie tylko Facebook, ale także cały szereg innych portali i serwisów, wskażą, jak włączyć je w codzienną
pracę biura podróży.

Zaproszeni prawnicy skoncentrują się na kontrowersjach wokół współpracy z organizatorami turystyki, w szczególności na wątpliwościach wobec zapisów w umowach agencyjnych oraz na zagadnieniu rozliczania VAT od marży
przy sprzedaży usług turystycznych.

Integralną częścią Forum będą branżowe debaty. Podobnie jak w roku ubiegłym, zaprosimy zebranych do zadawania pytań przedstawicielom touroperatorów najważniejszych dla polskiego rynku turystycznego. Osią dyskusji będą
modele współpracy agencyjnej, które spotkać możemy na polskim rynku. Wraz z uczestnikami debaty postaramy
się odpowiedzieć na pytanie o miejsce agenta na rynku usług turystycznych.
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Program ramowy
Powitanie i wykład inauguracyjny:

Prowadzenie biura podróży

Przyszłość kształtuje teraźniejszość – dokąd zmierza rynek
usług turystycznych?
Niemiecki rynek usług turystycznych, choć lepiej rozwinięty, jest w
swoim kształcie zbliżony do polskiego. Dla nas spojrzenie na przemiany, które przechodzą nasi zachodni sąsiedzi, jest w pewnym
sensie spojrzeniem w przyszłość. Spróbuje ją dla nas przewidzieć
Gość specjalny

Referat 1 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

Strategia biznesowa
Referat 1 Prowadzisz biznes w turystyce? Ryzyko jest duże,
dowiedz się jak nie utopić ﬁrmy.
Działalność w obszarze turystyki zarówno dla biur podróży, jak i
dla linii lotniczych, obarczona jest dużym ryzykiem. Zamieszki,
społeczne niepokoje, zjawiska atmosferyczne – istnieje wiele czynników, które mogą generować straty dla przedsiębiorstwa. O tym,
jak stosować scenariusze na wypadek kryzysu opowie Sebastian
Mikosz, prezes PLL LOT
Referat 2 Biznesowym grzechem jest nie tylko rozrzutność.
Jak kontrolować ﬁnanse w biurze podróży?
Prowadzenie małej działalności gospodarczej wymaga niemałej
wiedzy i umiejętności. Jak obliczyć, czy stać Cię na prowadzenie
biura? Jak skutecznie kontrolować ﬁnanse ﬁrmy? Jak się niepotrzebnie nie zadłużać? Zawiłości związane z ﬁnansami biura agencyjnego wyjaśni Prof. Witold Orłowski
Prawo w praktyce
Referat 1 Umowa agencyjna – co wolno, a czego nie wolno
podpisywać?
Zanim podpiszesz, przeczytaj – to jedna z zasad, którą powinniśmy
się kierować podpisując jakąkolwiek umowę. Czego jednak szukać
w umowie z touroperatorem? Które zapisy powinny wzbudzić
czujność, a które powstrzymać agenta przed złożeniem podpisu?
Referat 2 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? Sytuację prawną i orzecznictwo
w sprawie VAT-u od marży przedstawi Justyna Zając – Wysocka, radca prawny
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Referat 2 Dużo „lajków” nie oznacza dużo pieniędzy – jak
efektywnie korzystać z Facebooka?
Większość ﬁrm posiada swój proﬁl na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych, którym stał się Facebook. Nie
każdy jednak potraﬁ przełożyć działania marketingowe na konkretne zyski. Czy ważna jest tylko liczba fanów i dobre statystyki?
O tym, jak uniknąć częstych błędów przy prowadzeniu fanpage’a
opowie Bartłomiej Rak, wiceprezes Socjomanii
Referat 3 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 doradzi
prof. Magdalena Kachniewska z Katedry Turystyki SGH
Debata Agenci- Touroperatorzy
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 o problemach agentów
w relacjach z ich najważniejszymi kontrahentami.
Podsumowanie, zamknięcie obrad
Wino, przekąski i rozmowy w kuluarach
Kiedy: 27 listopada, środa
Miejsce: Adgar Plaza
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Zgłoś się już dziś!
Już teraz zgłoś swoje uczestnictwo w tegorocznej edycji! Niezbędna jest kontynuacja branżowego
dialogu, który rozpoczął się podczas I Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży. Dowiedz się,
czego możemy się spodziewać po rynku turystycznym w najbliższej przyszłości, naucz się wykorzystywać media społecznościowe, rozwiej swoje wątpliwości wobec zapisów w umowach agencyjnych.



Tak, jestem zainteresowany udziałem

Imię i Nazwisko: .............................................................................................................................................................................
Firma:..............................................................................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy / Miejscowość: ........................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................... Fax:........................................................................................
e-mail: ............................................................................................ Internet: ................................................................................
Tytuł zawodowy / Funkcja:..............................................................................................................................................................
Telefon komórkowy:.......................................................................................................................................................................
Opłata za udział w II Ogólnopolskim Forum Agentów Biur Podróży wynosi:
Netto VAT
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W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 osoby ﬁrma otrzyma zniżkę w wysokości 20%.
Dodatkowe informacje: Monika Arabucka, tel. (22) 822 20 16, forumagentow@wiadomosciturystyczne.pl
Wpłata na konto: Bank Handlowy w Warszawie SA 37 1030 0019 0109 8533 0003 6850

Faktura VAT  Tak  Nie
Dane do faktury
Firma ..............................................................................................................................................................................................
Adres ..............................................................................................................................................................................................
NIP ................................................................................. Tel. ........................................................................................................

Data: ________________
Partner Złoty

Pieczęć ﬁrmowa, podpis:_____________________________________
Partner Wspierający:

Zgłoszenie wyślij: tel/faks: (22) 822 20 16,
e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl,
adres: Wiadomości Turystyczne, ul. Wawelska 78 ap. 30, 02-034 Warszawa

