ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВИСТАВКИ

ПРО ВИСТАВКУ

УЧАСНИКИ
37 компаній
10 країн
КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ:

ВІДВІДУВАЧІ
2 091 відвідувачів
з 11 країн

Болгарія

Мальдіви

Єгипет

Німеччина

Індія

Узбекистан

Литва

Україна

Франція

Чорногорія

ВІДВІДУВАЧІ З:
Вірменія, Білорусь, Болгарія, Німеччина, Єгипет, Греція, Казахстан, Кіпр,
Польща, Туреччина, Україна

www.uitm.com.ua
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УЧАСНИКИ
Мета участі у виставці*
Пошук нових клієнтів

88,8%
Підвищення рівня впізнаваності компанії

88,8%
Презентація нового продукту / послуги

57,7%
Виявлення попиту ринку

46,2%
Підтримка контактів з існуючими клієнтами

42,3%
Укладання контрактів під час виставки

38,5%
Досягнення домовленостей щодо укладання
контрактів після виставки

34,6%

96,1 % учасників

96,2 % учасників вважають

задоволені якістю та кількістю
відвідувачів

виставкуважливою подією для
розвитку їх бізнесу

Сфера діяльності учасників
Туристичний оператор /
Мережі Агенцій

Готель / мережа готелів

15,4%

20,5%
Національна / регіональна туристична
організація / Міністерство

7,7%
Авіакомпанії

Туристичні медіа

2,6%

10,3%

17,9%
Супутні туристичні послуги

Туристичні онлайн сервіси

Інформаційні технології в туризмі

17,9%

7,7%
Результат участі у виставці*
Презентували новий продукт / послугу

72,5%
Знайшли нових клієнтів

68,3%
Підвищили рівень впізнаваності компанії

56,7%
Виявили попит ринку

52,2%
Підтримали контакти з існуючими клієнтами

44,9%
Досягли домовленостей щодо укладання
контрактів після виставки

20,6%
Уклали контракти під час виставки
*Респонденти могли обирати більше, ніж один варіант відповіді

www.uitm.com.ua

16,5%
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ВІДВІДУВАЧІ
Посадовий склад відвідувачів

Мета відвідування*

Результати відвідування*

Менеджер з продажів

Отримання загальногалузевої
інформації

Отримання загальногалузевої
інформації

38,2%

47,6%

32,6%
Власник компанії

Пошук нових ділових
партнерів

23,5%

Пошук нових ділових
партнерів

24,6%

Директор компанії

Пошук нових
туристичних дестинацій

18,6%
Керівник відділу

23,1%
Пошук нових
туристичних дестинацій

21,3%

10,8%

Участь у діловій
програмі

Заступник директора компанії

22,1%
Пошук супутніх до
турбізнесу товарів і послуг

19,%

7,5%

8,7%

Пошук супутніх до
турбізнесу товарів і послуг

Маркетолог

5,2%

Участь у діловій
програмі

14,3%

6,1%

Інше

Просування власних
товарів і послуг

0,6%

Просування власних
товарів і послуг

2,3%

9,5%

*Питання передбачає декілька варіантів відповідей

80,9 %

відвідувачів задоволені якісним та кількісним складом учасників
Профіль діяльності відвідувачів %, осіб
Туристичний оператор / агенція

75,1%
Місця розміщення / проживання
(готелі, апартаменти)

4,3%
Медіа

3,7%
Національні туристичні організації

3,6%

Медичний туризм / оздоровчі заклади
(санаторії, пансіонати, бази відпочинку)

2,5%

Географія відвідувачів з України, %
Інформаційні технології у туризмі

2,3%
Аеропорти / авіакомпанії / інші перевізники
Північна Україна

1,9%

5,4%
Західна Україна
7,6%

Організатори ділових заходів
Київ та обл.
Східна Україна

73%

5,4%
Центральна Україна

1,8%

Нерухомість за кордоном

1,7%

5,8%

Супутні послуги (страхування,
банківські, фінансові , юридичні)
Південна Україна
2,8%

Освіта за кордоном

1,6%
0,9%

Кінцевий споживач

0,6%

www.uitm.com.ua

4

ДІЛОВА ПРОГРАМА
Організатори
Перший Міжнародний Форум National
Tourism Organizations (NTOs) та Destination
Management Organizations (DMOs).
Мета Форуму - визначити та об’єднати всі загальні фактори,
які складають єдиний імідж успішної дестинації, щоб
продовжити рух у напрямку сталого розвитку та прогресу
країн / регіонів / міст.
В рамках форуму були розглянуті нові ролі та нові виклики в
роботі Національних Туристичних Організацій (NTO) та
Destination Management Organizations (DMO) в сьогоднішніх
умовах турбулентності світової туристичної галузі. В
панельних дискусіях Форуму взяли участь представники з
міжнародних організацій: WTTC - Всесвітня рада з туризму
та подорожей, WTCF - Всесвітня федерація туристичних
міст та EPA - Розширена часткова угода про культурні
маршрути Ради Європи, а також представники NTO та DMO
10 країн світу: Аргентини, Грузії (Аджарія), Єгипту, Кіпру,
Італії, Іспанії (Валенсія), Південно-Африканської Республіки,
Угорщини, України та Хорватії.

Організатори
Форум туристичних агенцій України
Помічник турагента: must-have 2021-2022.

В рамках Форуму були розглянуті практичні питання
організації роботи туристичних агенцій, питання розробки та
розвитку маркетингових складових роботи агентів,
представлені
робочі
інструменти
для
створення
ефективного та прибуткового туристичного агентства.

Організатори
Конференція «Програма підтримки
дитячого туризму і мобільності молоді
«Мандруй Україною. Діти».

Організатори
Панельна дискусія «Туристи з країн
Перської затоки в Україні. Підсумки сезону
2021. Підготовка до 2022».
Співорганізатор: Асоціація в’їзних
туроператорів України (АІТОU).
Представники операторів в’їзного туризму України, провідні
готелі, профільні асоціації, перевізники поділилися досвідом
роботи з туристами з Близького Сходу, обговорили підсумки
та досягнення літа 2021 року, а також окреслили напрямки
співпраці на майбутній сезон, точки росту та вдосконалення
кооперації всіх представників туристичного бізнесу для
досягнення ще кращих результатів в 2022 році.

www.uitm.com.ua

Організатори
Панельна дискусія «TOKUDYDALI» - зустріч
тревел блогерів та відомих мандрівників
України з туристичними агенціями.

Мандрівники поділилися секретами того, як втілити свою
мрію в життя та поєднати роботу та мрію.
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ДО ЗУСТРІЧІ НА:
23-25 березня 2022

05-06 жовтня 2022

Відгуки учасників виставки UITM’2021
Ахмед Мохамед Мохамед Салхін
Виконавчий Секретар, Міністерства Туризму та Старожитностей Египту
Було дуже приємно відвідати виставку UITM в цьому році, і, до речі, це був мій перший
візит в Україну.
Прекрасно організований та фантастичний захід, і організатори виставки завжди були
готові до співпраці та допомогали у всьому.
Велике спасибі за все.

Пан Тоїб Мохамед
Генеральний директор CEO Visit Maldives
організації та підтримки
Ми дуже задоволені виставкою з точки зору рівня
із нашими галузевими
разом
ми,
ки,
вистав
днів
організаторами UITM. Протягом двох
ти з представниками
контак
дити
налаго
вість
можли
чудову
мали
партнерами,
ти на ринку України. Наш
туристичного бізнесу та представити наш напрямок та продук
дізнатися більше про
хотіли
та
лені
зацікав
були
які
,
людей
стенд відвідало безліч
ми, і ми сподіваємось
плідни
дуже
були
напрямок. Зустрічі, проведені під час виставки,
роки.
жчі
найбли
у
ринком
ьким
українс
з
ти
підтримувати добрі контак
Отабек Ахмедов
Начальник Відділу туризму АТ «Uzbekistan Airways»
«Uzbekistan Airways» висловлює свою подяку за надану можливість участі у виставці
UITM’2021.
З огляду на перспективність даного ринку і актуальність даної платформи для
проведення масштабної PR кампанії про відновлення рейсів і авіаційних можливостей
«Uzbekistan Airways» серед широкого загалу, виставка UITM’2021 пройшла успішно.
В ході роботи на виставці були проведені переговори з представниками туристичних
організацій, готелів, рекламних агентств та інше.
Виставка надала можливість налагодити нові контакти і ознайомитися з актуальними
новинками в туристичній сфері.
«Uzbekistan Airways» надалі планує щорічно брати участь в даній виставці, також
залучаючи до участі узбецьких туроператорів.
Наталія Березенко
Начальник відділу з розвитку туристичного кредитування
Компанія CardService, вперше бере участь у Міжнародній туристичній виставці
UITM’2021, що проводилась в м. Києві 5-6 жовтня.
Результатами виставки ми дуже задоволені. На нашу думку, нам вдалося заявити про
себе та знайти чимало нових партнерів, зустрітися з вже існуючими.
Приємна, дружелюбна атмосфера, що присутня була на виставці налаштовувала на
тепле спілкування з гостями та учасниками виставки.
Окрема подяка організаторам виставки за зладжену роботу та швидке вирішення
будь-яких питань.

Організатор:

www.uitm.com.ua

Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4А
T:+ 38 044 496 86 45 (дод . 241, 242, 289)
Менеджери проекту:
Христина Данилова, Наталія Стадник
Email: ukraine@pe.com.ua

Зустрічі. Контакти. Бізнес.
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